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Begrundet udtalelse vedr. Kommissionens forslag til forordning om ændring 

af forordning 1290/2005 og 1234/2007 for vidt angår uddeling af fødevarer til 

de socialt dårligst stillede personer i Unionen – KOM(2010) 486

15. november 2010

Kære Hr. Barroso

Kommissionen fremsatte den 19. september 2010 et ændret forslag til Euro-

pa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (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) 486.

Folketinget finder, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet.

Folketinget finder, at ordningen med fødevarehjælp er gået fra at være en 

metode, hvorefter man bedst kunne anvende produkter fra interventionslagre-

ne, til at være en ordning med levering af ernæringsmæssige korrekte fødeva-

rer til socialt dårligt stillede personer i EU. Dermed er ordningen gået fra at 

være landbrugspolitik til at være socialpolitik. Ifølge Folketinget opfylder for-

slaget imidlertid ikke den fælles landbrugspolitiks formål. Derfor har Kommis-

sionen valgt et forkert retsgrundlag for forslaget (artikel 43, stk. 2 TEUF om 

den fælles landbrugspolitik).

Desuden finder Folketinget, at forslaget som udgangspunkt kunne have været 

fremsat med hjemmel i artikel 352 TEUF (foranstaltninger uden særlig hjem-

mel). I den forbindelse finder Folketinget dog, at forslaget ikke på nogen måde 

er nødvendigt for at opfylde nogen af traktatens mål. Tværtimod vurderes for-

slaget at være i strid med nærhedsprincippet, fordi formålene med ordningen 

bedre kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt ni-

veau.
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Kommissionen har hverken i sit oprindelige forslag fra 19. september 2008 

(KOM (2008) 563) eller i det ændrede forslag fra 19. september 2010 (KOM 

(2010) 486) redegjort for forslagets overholdelse af nærhedsprincippet. 

Med venlig hilsen

Anne-Marie Meldgaard
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