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Om: Begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt findes en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det ovennævnte 
forslag til orientering.
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BILAG

BILAG 2

Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Riksdagen har vurderet anvendelsen af nærhedsprincippet i Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) KOM(2010)0799. Resultatet fremgår af miljø- og 
landbrugsudvalgets udtalelse 2010/11:MJU21 "Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i 
unionen m.m. - en samlad marknadsordning". Riksdagen er af den opfattelse, at det 
foreliggende forslag i en vis udstrækning strider mod nærhedsprincippet.

Indledningsvis skal Riksdagen erindre Kommissionen om sin tidligere udtalelse om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordninger (EF) 
nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt 
dårligst stillede personer i Unionen (KOM(2010)0486), der fremgår af miljø- og 
landbrugsudvalgets udtalelse 2010/11.-MJU7 "Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i 
unionen". Riksdagen var af den opfattelse, at forslaget var i strid med nærhedsprincippet.
Udvalget konstaterer, at Kommissionens tidligere forslag også indgår i det nuværende forslag.
Artikel 17-19 svarer i det store og hele til det tidligere forslag om ændring af Rådets 
forordninger (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (KOM(2010)0486).

Den aktuelle sag indeholder en række uklare punkter. Det fremgår ikke tydeligt, hvilke 
ændringer der er foretaget i forhold til den gældende forordning. Kommissionens analyse af 
forslaget i forhold til subsidiaritetsprincippet har betydelige mangler. Kommissionen 
fastsætter følgende (betragtning 24):

"Formålet med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 39, stk. 1, 
er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. De 
programplaner for uddeling af fødevarer, der i løbet af årene er gennemført inden for 
rammerne af denne ordning, har bidraget til at nå begge disse mål [...]". Den bør "fortsat 
garantere målene i den fælles landbrugspolitik og bidrage til, at målene for 
samhørighedspolitikken nås". "Flere på hinanden følgende reformer af den fælles 
landbrugspolitik og en gunstig udvikling i priserne har ført til en reduktion af 
interventionslagrene og indskrænket varesortiment. Opkøb på markedet bør derfor fremover 
være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene [...]."

Riksdagen anfægter Kommissionens tolkning om, at opkøb på markedet med henblik 
på uddeling til de socialt dårligst stillede kan anses for at stabilisere markederne og sikre 
forbrugerne adgang til varer til rimelige priser i henhold til traktatens artikel 39, stk. 1, således 
som Kommissionen anfører i forslaget.

Kommissionens nye forslag indebærer ifølge Riksdagen, at målene for den fælles 
landbrugspolitik nu tydeligvis udvides til at omfatte socialpolitiske foranstaltninger, der 
finansieres via budgetmidler, der er bevilget til landbrugspolitik. Riksdagen er således stærkt 
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kritisk over for Kommissionens forslag. Dette betyder, at Riksdagen både understreger og 
gentager de synspunkter, man tidligere har fremført i en udtalelse om samme spørgsmål.

Riksdagen erindrer på ny om, at EU i følge artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union kun må udøve sine beføjelser under de betingelser og med de mål for øje, som er 
fastsat i traktaten. Beføjelser, der ikke er tildelt EU i traktaterne, forbliver hos 
medlemsstaterne. Man erindrer desuden om, at Domstolen i en række sager har bestemt, at 
valget af retsgrundlag for en retsakt skal ske ud fra objektive kriterier, der kan prøves ved 
domstolene. Blandt disse kriterier finder man retsaktens formål og indhold.

I forbindelse med forslaget om uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i EU konstaterer Riksdagen, at man har til hensigt at ændre en ordning for udnyttelse 
af interventionslagre, der blev indført for mere end 20 år siden. Ordningen findes i artikel 27 i 
forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (forordning (EF) nr. 
1234/2007) under afsnittet Afsætning fra intervention. Årsagen til indførelsen af ordningen 
findes i betragtning 18 i overstående forordning, hvori det hedder følgende: EF har i kraft af 
sine interventionslagre af forskellige landbrugsprodukter i høj grad mulighed for at hjælpe de 
socialt dårligst stillede. Det er i EU's interesse at udnytte denne mulighed ved at indføre 
egnede foranstaltninger, indtil lagrene er nedbragt til normal størrelse.

Riksdagen konstaterer i lighed med Kommissionen, at lagrene er nedbragt drastisk i de 
senere år på grund af den fælles landbrugspolitik, og at det primære mål ikke længere er at 
øge produktiviteten, men at styrke landbrugets bæredygtighed på lang sigt. Kommissionen 
foreslår derfor, at der indføres et nyt system for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede, et 
system, der ikke er afhængigt af, at der findes egnede interventionslagre.

Som følge af de ændringer, Kommissionen foreslår, mener Riksdagen, at formålet 
med den foranstaltning, som det foreliggende forslag vedrører, dvs. uddeling af fødevarer til 
de socialt dårligst stillede personer i EU, har skiftet karakter fra at have været en metode til 
udnyttelse af interventionslagre til, at man indfører et system, der har til formål at fremskaffe 
næringsrigtige fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU. Riksdagen konstaterer, at 
foranstaltningen dermed ændres fra at have været en landbrugspolitisk foranstaltning til at 
være en socialpolitisk foranstaltning. Riksdagen mener derfor, at forslaget er baseret på et 
forkert retsgrundlag, idet hverken formålet med eller indholdet af forslaget til retsakt kan 
siges at høre under målene for den fælles landbrugspolitik. En retsakt med det socialpolitiske 
hovedformål at skaffe fødevarer til de socialt dårligst stillede kan for så vidt siges at være 
indeholdt i Unionens mål. Således konstaterer Riksdagen i lighed med Rådets juridiske 
tjeneste, at Kommissionen som retsgrundlag for dette forslag vil kunne vælge artikel 352 i 
EUF-traktaten. Riksdagen erindrer imidlertid om, at følgende fastsættes i artikel 352:

"Såfremt en handling fra Unionens side forekommer påkrævet inden for rammerne af 
de politikker, der er fastlagt i traktaterne, for at nå et af målene i heri, og disse ikke indeholder 
fornøden hjemmel hertil, vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og
med Europa-Parlamentets godkendelse passende bestemmelser hertil."

Riksdagen mener, at de foreslåede foranstaltninger på ingen måde kan betragtes som 
værende nødvendige for de mål, der nævnes i traktaten. Riksdagen mener tværtimod, at de 
foreslåede foranstaltninger strider mod nærhedsprincippet, hvorfor der ikke er noget grundlag 
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for at indføre bestemmelser på EU-plan om uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede 
i EU.

I henhold til traktaten er social- og arbejdsmarkedspolitikken først og fremmest 
medlemsstaternes ansvarsområde. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om støtte til de 
personer, der må anses for at være dårligst stillede i Unionen. I henhold til artikel 4 i traktaten 
om Den Europæiske Union har EU og medlemsstaterne fælles beføjelser på det social- og 
arbejdsmarkedspolitiske område for så vidt angår de aspekter, der nævnes i traktaten.
Riksdagen konstaterer, at disse aspekter navnlig vedrører arbejdskraftens fri bevægelighed.
De enkelte medlemsstater er ansvarlige for at bekæmpe fattigdom og udstødelse i samfundet 
samt arbejdet med at yde støtte til de socialt dårligst stillede. Det er et ansvar, som ofte deles 
med myndigheder på regionalt og lokalt plan. I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen 
på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang 
målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne 
på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger bedre kan nås på EU-plan. Riksdagen kan ikke se nogen grund til, at målene for 
den planlagte foranstaltning i det aktuelle forslag bedre skulle kunne nås på EU-plan.

Sammenfattende konstaterer Riksdagen, at den eneste grund til, at man indførte 
fødevarebistand for 20 år siden, var, at der dengang fandtes interventionslagre, som man 
ønskede at udnytte bedst mulig. Den begrundelse er ikke relevant længere, idet 
interventionslagrene på det nærmeste er tomme. Hverken formålet med eller indholdet af 
forslaget til retsakt ligger inden for målene med den fælles landbrugspolitik. Forslagets 
retsgrundlag er derfor forkert.

Der findes en række yderligere uklarheder i den foreliggende sag. Det fremgår ikke 
tydeligt, hvilke ændringer man har foretaget i forhold til den gældende forordning.
Kommissionens analyse af forslaget i forhold til nærhedsprincippet er kendetegnet ved en 
række større mangler. Kommissionens forslag indebærer ifølge Riksdagen, at målene for den 
fælles landbrugspolitik udvides til at omfatte socialpolitiske foranstaltninger, der finansieres 
med budgetmidler, der er bevilget til landbrugspolitik.

Riksdagen mener således, at den del af forslaget, der drejer sig om uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, strider mod subsidiaritetsprincippet. Målet med 
den planlagte foranstaltning kan i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på centralt, 
regionalt eller lokalt plan. Riksdagen har derimod ingen indvendinger baseret på 
nærhedsaspekter hvad angår de øvrige dele af Kommissionens forslag, som vedrører 
tilpasning til de nye beslutningsprocedurer i Lissabontraktaten.
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