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Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 1657 stillet af Keld 
Albrechtsen (EL).

Spørgsmål:

”Vil statsministeren straks skrive til Kommissionen og kræve, at Kommissionen ikke 
gennemfører godkendelsen af den GMO-raps, som blev nedstemt i EU's Miljømini-
sterråd den 20. december 2004, samt kræve, at Kommissionen fremover undlader at 
anvende denne udemokratiske komitéprocedure, og vil statsministeren meddele Kom-
missionen, at såfremt Kommissionen fremturer, vil Danmark uopholdeligt indkalde til 
en regeringskonference med henblik på at gennemføre en traktatbestemmelse, som 
forbyder anvendelsen af denne komitéprocedure?”

Svar:

Godkendelse af den pågældende GMO til markedsføring sker efter direktiv 
2001/18/EU (udsætningsdirektivet). Efter regeringens forelæggelse af forslaget til for-
handlingsoplæg for Folketingets Europaudvalg stemte Danmark for dette direktiv. Mi-
nisterrådet i EU har i udsætningsdirektivet fastsat både de betingelser, der skal være 
opfyldt for at en virksomhed kan få godkendt en GMO til markedsføring, samt den 
procedure, der skal følges i forbindelse med de konkrete godkendelser af GMO'er til 
markedsføring. 

Ministerrådet har overladt den konkrete godkendelse af GMO'er til markedsføring til 
Kommissionen i en komitéprocedure. Ifølge artikel 30 i direktivet bistås Kommissio-
nen af et forskriftsudvalg, der består af repræsentanter for medlemslandene. En af-
stemning om godkendelse af GMO'er til markedsføring finder derfor i første omgang 
sted i forskriftsudvalget (jf. afgørelse 1999/468/EF om Kommissionens gennemførel-
sesbeføjelser). Der blev stemt om Kommissionens udkast til beslutning om godkendel-
se til markedsføring af GMO-rapsen (GT73) i forskriftskomiteen den 16. juni 2004. 
Danmark stemte i den anledning imod markedsføringsgodkendelsen. Ved afstemnin-
gen blev der ikke opnået kvalificeret flertal for Kommissionens udkast til beslutning. 
Da der ikke var kvalificeret flertal i forskriftskomiteen sendte Kommissionen - i over-
ensstemmelse med reglerne i afgørelse 1999/468/EF - forslaget videre til behandling i 
Rådet den 9. september 2004.

Danmark stemte også ved afstemningen i Miljøministerrådet den 20. december 2004 
imod en godkendelse af GMO-rapsen. I Miljøministerrådet stemte i alt 13 lande imod 
markedsføringstilladelsen, nemlig Italien, Grækenland, Danmark, Polen, Belgien, Mal-
ta, Ungarn, Litauen, Letland, Cypern, Østrig, Luxembourg og Estland. 
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For så vidt angår komite-procedurereglerne har Danmark - efter regeringens forelæg-
gelse af forslaget til forhandlingsoplæg for Folketingets Europaudvalg den 18. juni 
1999 - støttet de regler, der er fastsat i afgørelse 1999/468/EF. Regeringen har gjort 
Kommissionen opmærksom på, at Danmark opfatter den konkrete sag som særligt føl-
som, og at Kommissionen bør søge at finde en mere afbalanceret løsning.

Rammerne for fremtidens komitéprocedurer har været drøftet i den netop afsluttede 
regeringskonference om en forfatningstraktat for EU. Det fremgår af forfatningstrakta-
tens art. I-37, at det som hovedregel fortsat er medlemslandene, der gennemfører EU-
reglerne, men at denne gennemførelse kan overlades til Kommissionen eller i særlige 
tilfælde Rådet ved gennemførelsesretsakter. De generelle regler og principper for med-
lemslandenes kontrol med Kommissionens eller Rådets gennemførelse fastsættes forud 
i en europæisk lov, jf. art. I-37, stk. 3. 


