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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING Nr.    /2003

af

om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede

organismer, og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

af genetisk modificerede organismer

og om ændring af direktiv 2001/18/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 304 E af 30.10.2001, s. 327 og EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 308.
2 EFT C 125 af 27.5.2002, s. 69.
3 EFT C 278 af 14.11.2002, s. 31.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 3.7.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af                   (endnu ikke offentliggjort i EFT), og Europa-Parlamentets afgørelse
af           (endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om ud-

sætning i miljøet af genetisk modificerede organismer1 skal medlemsstaterne træffe foran-

staltninger til at sikre sporbarhed og mærkning af godkendte genetisk modificerede organis-

mer (GMO'er) på alle stadier af markedsføringen.

(2) Afvigelser mellem medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om sporbarhed og

mærkning af GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, og om sporbarhed af fødevarer og

foder, der er fremstillet af GMO'er, kan hindre den frie bevægelighed for disse produkter og

dermed skabe ulige og illoyale konkurrencebetingelser. En harmoniseret fællesskabsramme

for sporbarhed og mærkning af GMO'er vil kunne bidrage til et velfungerende indre marked.

Direktiv 2001/18/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Krav om sporbarhed af GMO'er vil både gøre det lettere at trække produkter tilbage fra

markedet, hvis der konstateres uforudsete negative virkninger for menneskers eller dyrs sund-

hed eller miljøet, herunder økosystemerne, og at målrette overvågningen mod potentielle virk-

ninger for navnlig miljøet. Sporbarhed vil også gøre det lettere at gennemføre risikostyrings-

foranstaltninger i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

                                                
1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
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(4) Der bør fastsættes sporbarhedskrav for fødevarer og foder fremstillet af GMO'er med henblik

på dels at fremme nøjagtig mærkning af sådanne produkter i overensstemmelse med kravene i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 om genetisk modificerede fødeva-

rer og foderstoffer1, således at det sikres, at virksomheder og forbrugere har adgang til nøjag-

tige oplysninger, hvorved de reelt kan udøve deres ret til frit at vælge, dels at lette kontrol og

verifikation af anprisninger på mærkningen. Der bør stilles samme sporbarhedskrav for føde-

varer og for foder, der er fremstillet af GMO'er, for at undgå, at informationskæden brydes,

hvis slutbrugen af et produkt ændres.

(5) Videregivelse og opbevaring af oplysninger om, at produkter indeholder eller består af

GMO'er, og de entydige koder for disse GMO'er på hvert enkelt stadium i markedsføringen

heraf er en nødvendig forudsætning for passende sporbarhed og mærkning af GMO'er.

Koderne giver adgang til specifikke oplysninger om GMO'er fra et register og befordrer

identifikation, detektion og overvågning heraf i overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF.

(6) Tilsvarende er videregivelse og opbevaring af oplysninger om, at fødevarer og foder er frem-

stillet af GMO'er, en forudsætning for passende sporbarhed af produkter, der er fremstillet af

GMO'er.

(7) Fællesskabets lovgivning om GMO'er som eller i foder bør også finde anvendelse på foder til

dyr, som ikke er bestemt til fødevareproduktion.

(8) For at fremme en samordnet tilgang til kontrol og tilsyn og give virksomhederne den fornødne

retssikkerhed bør der udvikles retningslinjer for prøvetagning og detektion. Der bør tages hen-

syn til registre med oplysninger om genetiske modifikationer i GMO'er, der er oprettet af

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF og artikel 29

i forordning (EF) nr. .../2003.

                                                
1 EFT L



15798/1/02 REV 1 ACA/ikn 4
DG I    DA

(9) Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner for overtrædelser af bestemmelserne i denne for-

ordning.

(10) Visse spor af GMO'er i produkter kan være utilsigtede eller teknisk uundgåelige. En sådan

tilstedeværelse af GMO'er bør ikke udløse mærknings- og sporbarhedskrav. Det er derfor

nødvendigt at fastsætte tærskelværdier for materiale, der består af, indeholder eller er frem-

stillet af GMO'er, hvor forekomsten at et sådant materiale er utilsigtet eller teknisk uundgåe-

lig, både når markedsføring af sådanne GMO'er er tilladt i Fællesskabet, og når denne utilsig-

tede og teknisk uundgåelige forekomst tolereres i henhold til artikel 47 i forordning (EF)

nr. ...../2003. Det bør også fastsættes, at når det samlede niveau for den utilsigtede og teknisk

uundgåelige forekomst af ovennævnte materiale i en fødevare eller et foderstof eller i en af

dens bestanddele overstiger ovennævnte tærskelværdi for mærkning, bør denne forekomst

angives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og de udførlige regler,

der skal vedtages med henblik på dens gennemførelse.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(12) Der bør fastlægges systemer for udvikling og tildeling af entydige identifikatorer for GMO'er,

inden foranstaltningerne vedrørende sporbarhed og mærkning anvendes.

(13) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender –

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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UDSTEDT DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter rammebestemmelser for sporbarhed af produkter, der består af eller

indeholder genetisk modificerede organismer (GMO'er), og af fødevarer og foder fremstillet af

GMO'er med de formål at fremme nøjagtig mærkning, overvågning af indvirkningen på miljøet og

eventuelt på sundheden og gennemførelse af relevante risikohåndteringsforanstaltninger, herunder

om nødvendigt tilbagetrækning af produkter.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på alle stadier af markedsføringen på:

a) produkter, der består af eller indeholder GMO'er, og som er markedsført i overens-

stemmelse med fællesskabslovgivningen;

b) fødevarer, der er fremstillet af GMO'er, og som er markedsført i overensstemmelse med

fællesskabslovgivningen;

c) foder, der er fremstillet af GMO'er, og som er markedsført i overensstemmelse med

fællesskabslovgivningen.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på human- og veterinærmedicinske lægemidler, der

er godkendt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2309/931.

                                                
1 I Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22.7.1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer

for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om opret-
telse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1). Ændret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).
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Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "genetisk modificeret organisme eller "GMO": genetisk modificeret organisme som defineret

i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF, men omfatter ikke organismer, som er fremstillet med

de teknikker til genetisk modifikation, der er opført i bilag I B til direktiv 2001/18/EF

2) "fremstillet af GMO'er": helt eller delvis afledt af GMO'er, men ikke indeholdende eller bestå-

ende af GMO'er

3) "sporbarhed": muligheden for at spore GMO'er og produkter fremstillet af GMO'er på alle

stadier af markedsføringen heraf gennem produktions- og distributionskæden

4) "entydig identifikator": en simpel numerisk eller alfanumerisk kode, som tjener til at iden-

tificere en GMO på grundlag af den godkendte transformationsbegivenhed, ud fra hvilken

GMO'en er udviklet, og som giver mulighed for at indhente specifikke oplysninger ved-

rørende den pågældende GMO

5) "virksomhed": en fysisk eller juridisk person, som markedsfører et produkt, eller i et hvilket

som helst led i produktions- og distributionskæden enten fra en EU-medlemsstat eller fra et

tredjeland modtager et produkt, som er markedsført i Fællesskabet, men ikke den endelige

forbruger

6) "endelig forbruger": en endelig forbruger, som ikke anvender produktet som led i operationer

eller aktiviteter i forbindelse med en virksomhed
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7) "fødevarer": fødevarer som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/20021

8) "ingrediens": ingrediens som omhandlet i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2000/13/EF2

9) "foder": foder som defineret i artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 178/2002

10) "markedsføring": markedsføring som defineret i den specifikke fællesskabslovgivning, hvor-

efter det pågældende produkt er godkendt; i andre tilfælde defineres markedsføring som i

artikel 2, stk. 4, i direktiv 2001/18/EF

11) "det første stadium i markedsføringen af et produkt": den første transaktion i produktions- og

distributionskæden, hvor et produkt leveres til tredjemand

12) "færdigpakket produkt": en vare, der udbydes til salg, bestående af et produkt og den embal-

lage, produktet blev pakket i, inden det blev udbudt til salg, uanset om emballagen omslutter

produktet helt eller kun delvis, men forudsat at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen

åbnes eller ændres.

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28.1.2002 om generelle prin-

cipper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikker-
hedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20.3.200 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt
om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29). Ændret ved Kommis-
sionens direktiv 2001/101/EF (EFT L 310 af 28.11.2001, s. 19).
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Artikel 4

Krav til sporbarhed og mærkning af produkter, der består af eller indeholder GMO'er

A. Sporbarhed

1. På det første stadium af markedsføringen af et produkt, der består af eller indeholder GMO'er,

herunder produkter i løs vægt, sikrer virksomhederne, at følgende oplysninger videregives skriftligt

til den virksomhed, som modtager produktet:

a) at det indeholder eller består af GMO'er;

b) den eller de entydige identifikator(er), der er tildelt de pågældende GMO'er i overensstem-

melse med artikel 8.

2. På alle efterfølgende stadier af markedsføringen af de i stk. 1 omhandlede produkter sikrer

virksomhederne, at de oplysninger, de har modtaget i overensstemmelse med stk. 1, videregives

skriftligt til de virksomheder, der modtager produkterne.

3. I tilfælde af produkter, der består af eller indeholder blandinger af GMO'er, og som udeluk-

kende skal anvendes direkte som fødevare, som foder eller til forarbejdning, kan de i stk. 1, litra b),

nævnte oplysninger erstattes af en erklæring fra virksomheden om anvendelsen sammen med en

liste over entydige identifikatorer for samtlige de GMO'er, der er indgået i blandingen.

4. Uden at dette berører artikel 6, indfører virksomhederne systemer og procedurer, der i et tids-

rum på fem år efter hver transaktion gør det muligt at opbevare de oplysninger, der er omhandlet i

stk. 1, 2 og 3, og fastslå, fra hvilken virksomhed og til hvilken virksomhed de i stk. 1 omhandlede

produkter er leveret.
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5. Stk. 1-4 berører ikke andre særlige krav i fællesskabslovgivningen.

B. Mærkning

6. I forbindelse med produkter, der består af eller indeholder GMO'er, sikrer virksomhederne

a) ved færdigpakkede produkter, der består af eller indeholder GMO'er, at ordene "Dette produkt

indeholder genetisk modificerede organismer" eller "Dette produkt indeholder genetisk modi-

ficeret [organismens navn]" optræder på mærkningen

b) ved produkter, der udbydes til den endelige forbruger uden indpakning, at ordene "Dette pro-

dukt indeholder genetisk modificerede organismer" eller "Dette produkt indeholder genetisk

modificeret [organismens navn]" optræder på eller i forbindelse med udstillingen af produktet.

Dette stykke berører ikke andre særlige krav i fællesskabslovgivningen.

C. Undtagelser

7. Stk. 1-6  finder ikke anvendelse på spor af GMO'er i produkter, hvor andelen ikke overstiger

de tærskelværdier, som fastsættes i henhold til artikel 21, stk. 2 eller stk. 3, i direktiv 2001/18/EF og

i anden specifik EF-lovgivning, under forudsætning af, at disse spor af GMO'er er utilsigtede eller

teknisk uundgåelige.

8. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på spor af GMO'er i produkter, der er bestemt til direkte

anvendelse i fødevarer, foder eller til forarbejdning, hvor andelen ikke overstiger de tærskelværdier,

som fastsættes for de pågældende GMO'er i henhold til artikel 12, 24 eller 47 i forordning (EF)

nr. .../2003, under forudsætning af, at disse spor af GMO'er er utilsigtede eller teknisk uundgåelige.
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Artikel 5

Krav til sporbarhed for produkter til fødevarer og foder fremstillet af GMO'er

1. Ved markedsføring af produkter fremstillet af GMO'er sikrer virksomhederne, at følgende

oplysninger videregives skriftligt til de virksomheder, der modtager produktet:

a) angivelse af hver af de fødevareingredienser, som er fremstillet af GMO'er

b) angivelse af hvert af de fodermidler eller tilsætningsstoffer, som er fremstillet af GMO'er

c) for produkter, for hvilke der ikke findes nogen ingrediensliste: angivelse af, at produktet er

fremstillet af GMO'er.

2. Uden at dette berører artikel 6, indfører virksomhederne systemer og procedurer, der i et tids-

rum på fem år efter hver transaktion gør det muligt at opbevare de oplysninger, der er omhandlet i

stk. 1, og fastslå, fra og til hvilken virksomhed de i stk. 1 om handlede produkter er leveret.

3. Stk. 1 og 2 berører ikke andre særlige krav i fællesskabslovgivningen.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på spor af GMO'er i produkter bestemt til fødevarer eller

foder, som er fremstillet på grundlag af GMO'er, hvor andelen ikke overstiger de tærskelværdier,

som fastsættes for de pågældende GMO'er i henhold til artikel 12, 24 eller 47 i forordning (EF)

nr. .../2003, under forudsætning af, at disse spor af GMO'er er utilsigtede eller teknisk uundgåelige.
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Artikel 6

Undtagelser

1. I tilfælde, hvor fællesskabslovgivningen indeholder bestemmelser om særlige identifikations-

systemer, som f.eks. partinummerering af færdigpakkede produkter, er virksomhederne ikke

forpligtede til at opbevare de i artikel 4, stk. 1, 2 og 3, og artikel 5, stk. 1, omhandlede oplys-

ninger, hvis disse oplysninger og partinummeret klart er angivet på emballagen og oplysnin-

gerne om partinumrene opbevares i det i artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 2, nævnte tidsrum.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på det første stadium af markedsføringen af et produkt eller på

primær fremstilling eller ompakning af et produkt.

Artikel 7

Ændring af direktiv 2001/18/EF

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende ændring:

1. Artikel 4, stk. 6, udgår.

2. Følgende tilføjes i artikel 21:

"3. For produkter, der er bestemt til direkte forarbejdning, finder bestemmelserne i stk. 1

ikke anvendelse på spor af tilladte GMO'er, hvor andelen ikke overstiger 0,9% eller

lavere tærskelværdier, som fastsættes i henhold til bestemmelserne i artikel 30, stk. 2,

forudsat at forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig.
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Artikel 8

Entydige identifikatorer

Kommissionen skal efter proceduren i artikel 10, stk. 2:

a) inden artikel 1-7 finder anvendelse, indføre et system til udvikling og tildeling af entydige

identifikatorer til GMO'er

b) om nødvendigt tilpasse det i litra a) nævnte system.

Der skal i denne forbindelse tages hensyn til udviklingen i internationale fora.

Artikel 9

Tilsyns- og kontrolforanstaltninger

1. Medlemsstaterne sørger for, at tilsyns- og andre kontrolforanstaltninger, herunder prøvetag-

ning og analyse (kvalitativ og kvantitativ) gennemføres i nødvendigt omfang for at sikre, at denne

forordning efterkommes. Tilsyns- og kontrolforanstaltninger kan også omfatte tilsyn og kontrol i

forbindelse med oplagring af et produkt.

2. For at fremme en samordnet tilgang til gennemførelsen af denne artikels stk. 1 opstiller

Kommissionen efter den i artikel 10, stk. 3, omhandlede procedure, inden artikel 1-7 finder anven-

delse, tekniske retningslinjer for prøvetagning og analyse. Kommissionen tager under udarbejdelsen

af ovennævnte tekniske retningslinjer hensyn til det arbejde, der udføres af medlemsstaternes

kompetente myndigheder, den komité, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, i forordning (EF)

nr. 178/2002, og det EF-referencelaboratorium, der er omhandlet i forordning (EF) nr. .../2003.
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Artikel 10

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det ved artikel 30 i direktiv 2001/18/EF nedsatte udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler vedrørende sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtræ-

delse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at

sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen

og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler disse bestemmelser til Kommissionen

senest den*... og meddeler den straks eventuelle efterfølgende ændringer heraf.

                                                
* 180 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning.
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Artikel 12

Revisionsklausul

Senest ...∗∗∗∗  forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførel-

sen af forordningen, navnlig med hensyn til artikel 4, stk. 3, og forelægger om fornødent et forslag.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske

Unions Tidende.

2. Artikel 1-7 og artikel 9, stk. 1, anvendes fra halvfemsindstyvendedagen efter datoen for

offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den i artikel 8, litra a), omhandlede

foranstaltning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
* To år efter denne forordnings offentliggørelse.
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RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 17. marts 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk
modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk
modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 21. august 2001 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets

og Rådets forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer

og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og

om ændring af direktiv 2001/18/EF

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 21. marts 2002.

3. Regionsudvalget afgav udtalelse den 16. maj 2002.

4. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 3. juli 2002.

5. Kommissionen sendte Rådet et ændret forslag om ovennævnte spørgsmål den

16. september 2002.

6. Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2, den

17. marts 2003.

II. FORMÅL

Forordningen tager sigte på at oprette et sporbarheds- og mærkningssystem for genetisk modi-

ficerede organismer (GMO'er), der udgør eller indgår i produkter, og et sporbarhedssystem for

fødevarer og foder fremstillet af GMO'er. Et sådan system skal finde anvendelse på alle mar-

kedsføringsstadier og vil gøre det lettere at:

− målrette overvågningen af potentielle virkninger

− kontrollere og verificere mærkningsangivelser

− tilbagetrække produkter, hvis der viser sig uforudsete sundheds- eller miljørisici.
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Sporbarhedssystemet indebærer følgende elementer:

− Kommissionen skal (ved en udvalgsprocedure) udarbejde et system til at bestemme

GMO'ernes identitet ved tildeling af en entydig identifikator, der gør det muligt at ind-

hente oplysninger om deres træk, egenskaber og godkendte transformationsbegivenhe-

der

− der skal indføres systemer og procedurer, der gør det muligt at fastslå, fra hvilke og til

hvilke virksomheder produkterne er stillet til rådighed

− virksomhederne skal videregive oplysninger om et produkts identitet, dvs.

i) om det indeholder GMO'er samt de entydige identifikatorer for hver enkelt GMO,

som produktet indeholder, eller

ii) at produktet er fremstillet af GMO'er i tilfælde, hvor der er tale om fødevarer og

foder, der er fremstillet af GMO'er

− virksomhederne skal opbevare nærmere angivne oplysninger i fem år og efter anmod-

ning stille dem til rådighed for de kompetente myndigheder

− for at fremme en samordnet tilgang til tilsyn og kontrol skal Kommissionen opstille ret-

ningslinjer for prøvetagnings- og prøvningsmetoder.

Foruden de eksisterende mærkningskrav i direktiv 2001/18/EF (om tilsigtet udsætning i mil-

jøet af genetisk modificerede organismer) og dem, Kommissionen stiller i sit forslag til for-

ordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, stilles der krav om mærkning af

produkter, der består af eller indeholder GMO'er.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

De centrale spørgsmål i forordningen er krav til sporbarhed og mærkning af produkter,

der består af eller indeholder GMO'er (artikel 4), og bestemmelser om sporbarhed for

produkter, der er fremstillet af GMO'er, men som ikke selv indeholder GMO'er (arti-

kel 5). Rådet accepterer fuldt ud Kommissionens forslag hvad dette angår, samt hvad

angår forordningens anvendelsesområde.

Der kan indrømmes undtagelse fra kravet om sporbarhed og mærkning, når der er tale

om utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af spor af GMO'er (artikel 4, stk. 7, og

8, og artikel 5, stk. 4.). I denne forordning indføres tærskelværdierne for disse undtagel-

ser i form af henvisninger til de respektive artikler i forordningen om genetisk modifice-

rede fødevarer og foderstoffer (som behandles sideløbende med denne forordning), hvor

tærskelværdien er fastsat til 0,9% og kan sænkes efter forskriftsudvalgsproceduren eller

under henvisning til direktiv 2001/18/EF. Undtagelserne omfatter generelt kun GMO'er,

der er tilladt i EU, men i en overgangsperiode på tre år vil de utilsigtede eller teknisk

uundgåelige forekomster af GMO'er, der ikke er tilladt, men hvoraf der er foretaget en

gunstig risikovurdering, blive tilladt under en tærskelværdi på 0,5% eller derunder, fast-

sat efter forskriftsudvalgsproceduren.

Rådet har strammet bestemmelserne i Kommissionens forslag om de oplysninger, der

skal ledsage bulkforsendelser af produkter, der indeholder blandinger af GMO'er (arti-

kel 4, stk. 3), ved kun at tillade "...en liste over entydige identifikatorer for samtlige de

GMO'er, der er indgået i blandingen" i stedet for Kommissionens oprindelige forslag:

"... entydige koder for de GMO'er, produktet måtte indeholde".
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Parallelt med denne bestemmelse har Rådet indført en revisionsklausul (artikel 12), som

pålægger Kommissionen

− at forelægge en rapport, når de første praktiske erfaringer med bestemmelsen i

artikel 4, stk. 3, er indhøstet, og

− i givet fald at forelægge forslag til ændring af forordningen.

Medens forordningen generelt omfatter alle stadier af markedsføringen af produkterne,

har Rådet udfyldt et tomrum, idet det har fastsat, at tilsyns- og kontrolforanstaltninger

også kan omfatte oplagring af et produkt.

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, som Rådet er nået til enighed om.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Under afstemningen på plenarmødet den 3. juli 2002 vedtog Europa-Parlamentet

30 ændringer til forslaget. 15 af disse ændringer var uacceptable for Rådet, medens

andre 15 er blevet indarbejdet i den fælles holdning, enten ordret, delvis eller i princip-

pet.

a) De 15 ændringer, der er blevet indarbejdet, kan grupperes således:

5 ændringer er blevet overtaget ordret:

Ændring 9 er blevet indarbejdet i definitionen af "genetisk modificeret orga-

nisme" i artikel 3.

Ændring 10 er blevet indarbejdet i definitionen af "virksomhed" i artikel 3.

Ændring 11 er blevet medtaget i definitionen af "fødevarer" i artikel 3.

Ændring 13: "til den endelige bruger" er udgået i definitionen af "færdigpakket

produkt" i artikel 3.
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Ændring 14: i artikel 4, stk. 6, er der indarbejdet en mere fyldestgørende

bestemmelse om mærkning som foreslået i denne ændring.

10 ændringer er blevet accepteret i princippet

Ændring 2: henvisningen til forsigtighedsprincippet er blevet indarbejdet i

betragtning 3, og i artikel 1 henvises der nu til relevante risikostyringsforanstalt-

ninger.

Ændring 6: en række aspekter af denne omfattende ændring er medtaget i arti-

kel 1 (henvisning til sundhed) og betragtning 3 (henvisning til forsigtighedsprin-

cippet, beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og beskyttelse af økosystemer-

ne).

Andre spørgsmål i ændringen anses for irrelevante i forordningen.

Ændring 12 er i princippet blevet indarbejdet i definitionen af "markedsføring" i

artikel 3 i form af en henvisning til artikel 2, stk. 4, i direktiv 2001/18/EF. For at

gøre teksten mere sammenhængende prioriterer Rådet imidlertid definitioner, der

findes i den specifikke EU-lovgivning, i henhold til hvilken der er givet tilladelse

til det relevante produkt.

Ændring 24: princippet i denne ændring er blevet medtaget i form af en præcise-

ring af undtagelsen i artikel 6, hvor følgende er tilføjet: "Dette stykke finder ikke

anvendelse på det første stadium af markedsføringen af et produkt eller på primær

fremstilling eller ompakning af et produkt", som i det ændrede kommissionsfor-

slag.

Ændring 27: for så vidt angår "god praksis vedrørende segregation" har Rådet

vedtaget en erklæring i forbindelse med forordningen om genetisk modificerede

fødevarer og foderstoffer. Erklæringen blev optaget i protokollen for samlingen i

Rådet (landbrug og fiskeri) den 28.-29. november 2002 og har følgende ordlyd:
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"Rådet opfordrer medlemsstaterne til at fremme og bidrage til udarbejdelsen af

retningslinjer, navnlig for god praksis vedrørende segregation, som fødevare- og

foderstofvirksomheder skal følge for at reducere utilsigtet eller teknisk uundgåelig

forekomst af genetisk modificerede stoffer i fødevarer og foderstoffer til et mini-

mum".

Ændring 29: henvisningen til "prøvetagning og prøvning (kvalitativ og kvantita-

tiv)" er blevet indarbejdet i artikel 9, stk. 1. Det anses ikke for at være hensigts-

mæssigt at henvise til "risikoevaluering" i denne forbindelse, da tilsyn og kontrol

snarere udgør risikostyringsforanstaltninger.

Ændring 30 er taget delvis i betragtning i artikel 9, stk. 2. Forskriftsudvalgspro-

ceduren er imidlertid blevet erstattet af en rådgivningsprocedure, og Rådet fore-

trækker, at der ikke indsættes en udtrykkelig bestemmelse om offentliggørelse af

de tekniske retningslinjer, Kommissionen skal opstille.

Ændring 31: i betragtning 8 er der medtaget en henvisning til eksisterende og

fremtidige registre over oplysninger om genetisk modifikation i GMO'er.

Ændring 35: princippet i denne ændring er blevet indarbejdet i betragtning 4:

"... således at det sikres, at virksomheder og forbrugere har adgang til nøjagtige

oplysninger ...".

Ændring 47 er i sin helhed blevet indarbejdet i artikel 9, stk. 2, med den eneste

undtagelse, at der henvises til EF-referencelaboratoriets arbejde i stedet for til

reglerne for dette laboratorium.

b) De 15 ændringer, der ikke er blevet indarbejdet, kan grupperes således:

De oplysninger, der skal ledsage blandinger af GMO'er ("måtte indeholde",

ændring 16): i stedet for at udelade denne bestemmelse, hvilket ville være

bekosteligt og vanskeligt i praksis, har Rådet strammet betingelserne kraftigt ved

kun at tillade en liste over entydige identifikationer for de GMO'er, der er indgået

i blandingen (artikel 4, stk. 3).
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Opbevaring af alle oplysninger, der er relevante for sporbarheden af GMO'er og

afledte produkter i et tidsrum af ti år i stedet for fem (ændring 17 og 22): Rådet

finder, at den foreslåede forlængelse af tidsrummet fra fem til ti år ikke har nogen

praktisk merværdi, og at den pålægger virksomheder og kontrolmyndigheder

yderligere byrder.

Ændring 20 er ikke medtaget, fordi det ikke er nødvendigt med supplerende

mærkning af produkter fremstillet af GMO'er (afledte produkter) for at opfylde

forslagets målsætninger.

Ændring 21: Rådet anser det ikke for nødvendigt at fremsende oplysninger om de

entydige koder for de GMO'er, som et produkt er fremstillet af, idet de pågæl-

dende produkter ikke indeholder GMO'er. Med henblik på mærkning af produkter,

der er fremstillet af GMO'er (i medfør af forordningen om genetisk modificerede

fødevarer og foderstoffer), er det tilstrækkeligt at anføre, at de er fremstillet af

GMO'er, mens det er ikke nødvendigt at give en udførlig beskrivelse af og doku-

mentation for det enkelte produkts oprindelse.

Tærsklerne for utilsigtet og teknisk uundgåelig forekomst af GMO'er eller spor af

stoffer fremstillet af GMO'er (ændring 26, 52 og 55): bestemmelserne i disse

ændringer er uhensigtsmæssige inden for rammerne af den ordning for sporbarhed

og mærkning, som Kommissionen har foreslået, og som generelt er blevet accep-

teret af Rådet. De kan heller ikke accepteres med henblik på sammenhæng med

direktiv 2001/18/EF og forordningen om genetisk modificerede fødevarer og

foderstoffer. Desuden tilslutter Rådet sig de argumenter, Kommissionen har frem-

ført i sit ændrede forslag af 13. september 2002.
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Udeladelse af artikel 4, stk. 6, i direktiv 2001/18/EF (ændring 28 og 51): arti-

kel 4, stk. 6, i direktiv 2001/18/EF bør udelades for at undgå overlapning mellem

nationale ordninger og fællesskabsordninger for sporbarhed. Rådet er fast beslut-

tet på at opstille en harmoniseret ramme for alle foranstaltninger vedrørende

GMO'ers sporbarhed, som anført i betragtning 2.

Ikrafttræden (ændring 32 og 33): da Rådet ikke har til hensigt at udelade arti-

kel 7, bør denne artikel ikke udelukkes fra bestemmelserne om ikrafttræden.

Rådet kan desuden ikke gå med til en sammenkædning mellem godkendelsespro-

ceduren for GMO'er og Kommissionens indførelse af systemet med entydige

identifikatorer, jf. forordningens artikel 8.

Definition af "fremstillet af GMO'er" (ændring 39): Rådet kan ikke acceptere

denne ændring, fordi der skal være sammenhæng med anden lovgivning (forord-

ning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og den foreslåede forordning om

genetisk modificerede levnedsmidler og foderstoffer).

Henvisning til udvalgsproceduren (ændring 48): for så vidt angår anvendelses-

området for denne forordning er det Rådets opfattelse, at det udvalg, der er nedsat

under det horisontale direktiv 2001/18/EF, er det mest hensigtsmæssige.

Standardisering af procedurerne for identifikation af transaktioner (ændring 50):

Rådet er ikke enigt med Europa-Parlamentet i, at procedurerne i artikel 4, stk. 4,

skal standardiseres på EU-plan. For at medlemsstaterne kan anvende de bestående

systemer, bør det være dem selv, der vælger proceduren.
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3. Vigtige fornyelser, som Rådet har indført

Foruden de fornyelser, der allerede er omhandlet under III, punkt 1:

•  tærskelværdier for undtagelser fra kravene om sporbarhed og mærkning

•  oplysninger, der skal ledsage blandinger af GMO'er

•  revisionsklausul

•  kontrol og tilsyn med oplagring af produkter

og under III, punkt 2 (Europa-Parlamentets ændringer) har Rådet indført følgende vig-

tige fornyelser i forordningsteksten:

•  ny betragtning 7 vedrørende foderstoffer, som ikke er bestemt til fødevareproduk-

tion (selskabsdyr)

•  uddybning af betragtning 10, om behovet for fastsættelse af tærskelværdier for und-

tagelsen fra reglerne om sporbarhed og mærkning af GMO'er, når forekomsten er

utilsigtet eller teknisk uundgåelig

•  revision af definitionerne (artikel 3): udeladelse af definitionerne på tilsætningsstof-

fer til foder/fødevarer, foder(blandinger), aromastoffer og fodermidler og indsæt-

telse af definitionerne på "endelig forbruger" og "ingrediens"

•  omstrukturering af artikel 4-6, der omhandler reglerne om sporbarhed og mærkning

og undtagelserne herfra

•  ændring af direktiv 2001/18/EF, idet der tilføjes en ny artikel 21, stk. 3, som fritager

GMO'er, der er bestemt til direkte forarbejdning, fra kravet om mærkning.
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IV. KONKLUSION

Selv om Rådet ikke kan acceptere alle Europa-Parlamentets ændringer, er det af den opfat-

telse, at den fælles holdning i vidt omfang imødekommer Europa-Parlamentets ønsker og på

de fleste punkter er i fuld overensstemmelse med Kommissionens ændrede forslag.

Den fælles holdning opretholder balancen mellem gennemførlighed og ønskerne om beskyt-

telse af sundhed og miljø uden at tilsidesætte den biologiske sikkerhed.

Efter ikrafttrædelsen af direktiv 2001/18/EF er denne forordning en ny milepæl i lovgivningen

om sikker forvaltning af produkter, der hidrører fra moderne bioteknologi.

For så vidt angår forordningens politiske relevans og i lyset af det de facto-stop for tilladelser

til nye GMO'er, der kædes sammen med dens ikrafttræden, udtrykker Rådet håb om, at der

hurtigt kan opnås enighed.

________________________





6903/03 hp/LHS/dep 1
DG I    DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 4. marts 2003 (11.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0180 (COD)

6903/03

ENV 125
AGRI 53
WTO 23
CONSOM 21
MI 44
CODEC 225

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk
modificerede organismer, og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk
modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

1. Kommissionen forelagde Rådet ovennævnte forslag den 21. august 2001. Forslaget er baseret

på traktatens artikel 95, stk. 1.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 21. marts 2002.

Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 16. maj 2002.

Europa-Parlamentet afgav sin førstebehandlingsudtalelse den 3. juli 2002 og forelagde 30 æn-

dringer til Kommissionens forslag.
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Som følge af disse udtalelser forelagde Kommissionen den 16. september 2002 Rådet et æn-

dret forslag til ovennævnte emne.

3. Rådet nåede på samlingen den 9. december 2002 til politisk enighed om forordningens artik-

ler.

4. Jurist-lingvisterne har siden foretaget den endelige udformning af udkastet til den fælles hold-

ning.

5. Det foreslås De Faste Repræsentanters Komité at henstille til Rådet, at det som A-punkt på en

kommende samling:

− vedtager sin fælles holdning som gengivet i dok. 15798/02 ENV 777 AGRI 317

WTO 183 CONSOM 134 MI 309 CODEC 1673

− noterer sig Rådets begrundelse i addendum 1 til dok. 15798/02 og

− i sin protokol optager erklæringerne i addendum 1 til denne note.

6. Derefter vil den fælles holdning sammen med Rådets begrundelse bliver meddelt Europa-

Parlamentet.

________________________
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RÅDET FOR
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Bruxelles, den 4. marts 2003 (11.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0180 (COD)

6903/03
ADD 1

ENV 125
AGRI 53
WTO 23
CONSOM 21
MI 44
CODEC 225

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk modifice-
rede organismer, og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modifice-
rede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol

1. Erklæring fra Rådet og Kommissionen

"Rådet og Kommissionen er under hensyntagen til sammenhængen mellem denne forordning

og forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer enige om, at de to for-

ordninger bør finde anvendelse samtidig. Kommissionen vil derfor forsøge at vedtage den i

artikel 8, litra a), omhandlede foranstaltning og offentliggøre den i EF-Tidende på det rette

tidspunkt, efter at den førnævnte forordning om fødevarer og foderstoffer er trådt i kraft."
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2. Erklæring fra den nederlandske delegation

"Nederlandene er af den opfattelse, at denne forordning og den forordning om genetisk modi-

ficerede fødevarer og foderstoffer, der blev vedtaget på samlingen i Rådet (landbrug), giver

væsentlige garantier for fødevare- og fodersikkerhed og valgfrihed for forbrugerne. Man risi-

kerer imidlertid, at ansøgernes, producenternes, forbrugernes og offentlighedens tillid til den

fremtidige EU-ordning vil blive undergravet af problemer med at gennemføre og håndhæve

forordningen samt med misbrug som følge af uklarhed. Nederlandene er meget skeptisk med

hensyn til, om de tærskelværdier, der blev vedtaget i forbindelse med enigheden om forord-

ningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, vil kunne anvendes af industrien

og håndhæves af tilsynsmyndighederne. Det er derfor væsentligt, at der i de videre drøftelser

om forordningen foretages forbedringer, så forordningen lettere lader sig håndhæve.

Nederlandene opfordrer endvidere til, at bestemmelsen om tærskelværdier for uundgåelig for-

urening revideres i henhold til revisionsklausulen i forordningen om genetisk modificerede

fødevarer og foderstoffer, fordi den for øjeblikket er en hindring for effektiv gennemførelse

og håndhævelse. Dette er meget vigtigt for at bevare ansøgernes, producenternes, forbruger-

nes og offentlighedens tillid. Men det er også vigtigt, at den fremtidige EU-ordning ikke for-

årsager nogen unødvendig forøgelse af byrden i forbindelse med administration og gennem-

førelse af forordningen og ikke skaber urimelige hindringer for den internationale samhandel

med råvarer til fødevarer og foderstoffer, hvilket ellers ville stride imod internationale for-

pligtelser. Vedtagelsen af forslaget bør føre til genoptagelse på kort sigt af proceduren for ind-

førsel af GMO'er til EU. Når forordningsudkastet er blevet endeligt vedtaget efter Europa-

Parlamentets andenbehandling, vil Nederlandene med henblik på sin endelige holdning tage

forordningerne, som de foreligger til den tid, op til fornyet overvejelse ud fra kriterierne om

muligheden for at gennemføre og håndhæve dem, risikoen for misbrug samt overensstem-

melse med WTO."
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3. Erklæring fra Det Forenede Kongeriges delegation

"UK fastholder, at den allerede gældende fællesskabslovgivning udgør et udmærket grundlag

for en velordnet tilbagevenden til at træffe beslutninger om markedsføring af varer, der består

af eller som indeholder GMO'er. UK noterer sig med tilfredshed lejligheden til at overveje,

hvilke yderligere foranstaltninger der er ønskelige og gennemførlige, med henblik på at imø-

dekomme forbrugernes ønsker med hensyn til GMO'er. Imidlertid ses der ikke at være nogen

nødvendig sammenhæng mellem sådanne foranstaltninger og den faktiske anvendelse af den

allerede gældende lovgivning. UK opfordrer indtrængende Fællesskabet til snarest muligt

igen at begynde at træffe beslutninger i medfør af denne.

UK finder, at hovedkriterierne for vurdering af effektiviteten af eventuelle nye foranstaltnin-

ger vedrørende GMO'er er, om foranstaltningerne kan gennemføres og håndhæves, og om de

er forenelige med vore internationale forpligtelser i henhold til Cartagena-protokollen om bio-

sikkerhed. UK anser sidstnævnte kriterium for at være særlig vigtigt for så vidt angår udvik-

lingslande, som ikke har kapacitet til at opfylde krav, som er betydelig større end sådanne for-

pligtelser. UK fastholder, at den tekst, Rådet (miljø) nåede til enighed om, langtfra tilgodeser

disse kriterier.

For det første kan den bestemmelse, der er taget med i foranstaltningen, om sporbarheds- og

mærkningskrav i forbindelse med produkter, der er fremstillet af GMO'er, men som ikke

indeholder påviseligt genetisk modificeret materiale, ikke håndhæves, og foranstaltningen

risikerer at undergrave forbrugernes tillid. For det andet fastholder UK med hensyn til tær-

skelværdierne for utilsigtet forekomst af GMO'er, der udløser sådanne krav, at 1% er den

laveste værdi, der med sikkerhed kan nås og påvises på nuværende tidspunkt.

For det tredje hvad angår påvisning af GMO'er i bulkforsendelser af landbrugsprodukter

mener UK, at EU-lovgivningen bør være forenelig med vore internationale forpligtelser i

henhold til Cartagena-protokollen om biosikkerhed.

UK er af den opfattelse, at Rådets tekst ikke i tilstrækkelig grad tager højde for disse hensyn.

UK vil derfor stemme imod den fælles holdning."

________________________
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2001/0180 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet led

vedrørende

Rådets fælles holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af
fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og ændring af

direktiv 2001/18/EF

1. PROCEDURE

Forelæggelse af forslaget for Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2001)182 endelig
udg. - 2001/0180(COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 95, stk. 1,
20. august 2001

Udtalelse fra Regionsudvalget 16. maj 2002

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 21. marts 2002

Udtalelse fra Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen 3. juli 2002

Kommissionens ændrede forslag 13. sept. 2002

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i overensstemmelse med EF-traktatens
artikel 250, stk. 2, vedtog Rådet med kvalificeret flertal en fælles holdning den
17/3/2003.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget opstiller følgende krav, som skal skabe en harmoniseret fællesskabsramme
for sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) og
sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af GMO'er på alle stadier af
markedsføringen:

– Virksomhederne skal indføre ordninger og procedurer til identifikation af det
efterfølgende og det foregående led i kæden.

– Virksomhederne skal videregive nærmere angivne oplysninger om et produkts
identitet, for så vidt angår hvilke individuelle GMO'er (entydige
identifikatorer), det indeholder, eller om det er fremstillet af GMO'er.

– Virksomhederne skal opbevare nærmere angivne oplysninger i fem år og efter
anmodning stille dem til rådighed for myndighederne.

Målet med denne ramme er at fremme nøjagtig mærkning, overvågning af
indvirkningen på miljøet og tilbagetrækning af produkter.
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3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Generelt følger den fælles holdning strukturen i Kommissionens oprindelige forslag
og tager fuldt ud hensyn til de af Europa-Parlamentets ændringsforslag, der blev
indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag. Kommissionen kan tilslutte sig den
fælles holdning, som blev vedtaget med kvalificeret flertal.

3.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen

På plenarmødet den 3. juli 2002 vedtog Europa-Parlamentet 29 ændringsforslag. I alt
blev 12 af disse ændringsforslag (nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 29, 30, 31, 35 og 47)
indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag fuldt ud, delvis eller i princippet. Der
er blevet indarbejdet yderligere 3 ændringsforslag (nr. 2, 6 og 52) i den fælles
holdning, enten delvis eller i princippet, hvilket bringer det samlede antal op på 15.

De øvrige 14 ændringsforslag (nr. 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 39, 48, 50,
51 og 55) er ikke blevet indarbejdet, hverken i Kommissionens ændrede forslag eller
den fælles holdning. Disse ændringsforslag accepteres ikke af følgende grunde:
juridisk inkohærens, lovgivningsteknik; teknisk terminologi; anvendelsesaspekter,
gennemførlighed eller håndhævelse; overdrevne administrative byrder for operatører
og nationale myndigheder.

3.2.1. De af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og
som er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 9, 10, 11 og 13 tydeliggør definitionerne på ‘genetisk modificeret
organisme’, ‘virksomhed’, ‘fødevarer’ og ‘færdigpakket produkt’. Ændringerne er
indarbejdet i artikel 3, nr. 1, nr. 5, nr. 7 og nr. 12 i den fælles holdning.

Forslagets anvendelsesområde omfatter produkter, der indeholder eller består af
GMO'er, der 'markedsføres', men omfatter ikke aktiviteter, der foregår under
indesluttede betingelser. Ændringsforslag 12 fjerner derfor korrekt ‘indesluttet
anvendelse’ fra definitionen på ‘markedsføring'. Dette element er blevet indarbejdet i
artikel 3, nr. 10, i den fælles holdning ved, at der henvises til den fuldstændige
definition på ‘markedsføring' i artikel 2, stk. 4, i direktiv 2001/18/EF. Det er
ligeledes blevet tydeliggjort, at der gælder den definition af markedsføring, som er
fastlagt i den specifikke fællesskabslovgivning, hvorefter produktet er godkendt.

Med ændringsforslag 14 gives der mulighed for at indføje en mere eksplicit
formulering om mærkning af produkter, der indeholder GMO'er, idet navnet på
afgrøden eller GMO'en kan anføres på mærkningen. Dette svækker ikke indholdet i
kravet i direktiv 2001/18/EF, og ændringsforslaget er indarbejdet i artikel 4, nr. 6, i
den fælles holdning.

Ændringsforslag 29, der er accepteret delvist, tilføjer ny tekst til standardordlyden
om tilsyns- og kontrolforanstaltninger i artikel 9, stk. 1, i Kommissionens oprindelige
forslag. Ordene ‘herunder prøvetagning og prøvning (kvalitativ og kvantitativ)’ er
tilføjet i artikel 9, stk. 1, i den fælles holdning, eftersom disse foranstaltninger udgør
en integrerende del af tilsyn og kontrol. Den yderligere henvisning til risikovurdering
i ændringsforslaget er ikke medtaget, da tilsyns- og kontrolforanstaltninger udgør
risikostyring snarere end risikovurdering.
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Kommissionen anerkender behovet for at inddrage medlemsstaterne i udarbejdelsen
af retningslinjer, og ordlyden fra ændringsforslag 30, der sigter mod at indføre en
udvalgsprocedure med henblik herpå, er indføjet i artikel 9, stk. 2, i den fælles
holdning. Ændringsforslag 47, drejer sig om at tage hensyn til arbejde, der foregår i
relevante organer, i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne retningslinjer, er også
blevet indarbejdet i artikel 9.

Ændringsforslag 31 henviser til andre foranstaltninger (registre), der skal fastlægges
med henblik på tilsyn og kontrol. Oprettelse af registre til sekvensinformation og
referencemateriale for GMO'er er allerede taget i betragtning i artikel 31, stk. 2, i
direktiv 2001/18/EF og i artikel 30 i forslaget om genetisk modificerede fødevarer og
foderstoffer. Der er indføjet en henvisning til disse registre i betragtning 8 i den
fælles holdning.

Ændringsforslag 35 fremhæver korrekt, at der bør stilles nøjagtige oplysninger til
rådighed, for at der kan være valgfrihed, og ændringsforslaget er indarbejdet i
betragtning 4 i den fælles holdning.

Ændringsforslag 24 vedrører den situation med hensyn til produkters sporbarhed,
hvor der allerede er indført parti- eller batchnummerering i overensstemmelse med
fællesskabslovgivningen. Undtagelsen i denne forbindelse, der skal lette
virksomhedernes administrative byrde, er blevet tydeliggjort i artikel 6, stk. 2, i den
fælles holdning med tilføjelse af følgende sætning: 'Denne artikel finder ikke
anvendelse på det første stadium af markedsføringen af et produkt eller på primær
fremstilling eller ompakning af et produkt'.

3.2.2. De af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret i sit
ændrede forslag, og som ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Alle de ændringer, som Kommissionen accepterede i sit ændrede forslag, er blevet
indarbejdet i den fælles holdning, enten fuldt ud, delvis eller i princippet.

3.2.3. De af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen ikke har
accepteret, men som er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag 2 og 6 henviser til forsigtighedsprincippet i forbindelse med
forslagets målsætninger og gennemførelse, for så vidt angår sikkerheds-
foranstaltninger. Det bør bemærkes, at forsigtighedsprincippet vedrører afgørelser
om risikostyring for produkter, men ikke spørgsmålet om, hvorledes et
sporbarhedssystem fungerer. Derfor kunne Kommissionen ikke støtte indarbejdelsen
af disse ændringsforslag i det ændrede forslag.

Kommissionen finder imidlertid, at sporbarhed gør det lettere at anvende andre
foranstaltninger, såsom tilbagetrækning af produkter og tilsyn, som et middel til at
garantere sikkerheden. Henvisningen til forsigtighedsprincippet i denne forbindelse
er derfor indarbejdet i betragtning 3 i den fælles holdning.

Ændringsforslag 52 fremhæver bl.a., at det er nødvendigt, at der er overens-
stemmelse med forslaget om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, når det
gælder tærskelværdier for stoffer afledt af GMO'er, og at sådanne værdier bør
sænkes, hvor videnskabelige og tekniske fremskridt tillader det. Kommissionen
kunne ikke acceptere denne ændring, da den mente, at tærskelværdierne også burde
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gælde for GMO'er og ikke kun for stoffer, der er fremstillet af GMO'er. Desuden
mente Kommissionen, at der burde være mulighed for at fastsætte højere såvel som
lavere tærskelværdier på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling såvel
som de samfundsøkonomiske virkninger.

Kommissionen kan imidlertid acceptere henvisningen til tærskelværdierne i forslaget
om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, da forslaget henviser både til
produkter, der indeholder GMO'er, og produkter, der fremstilles af GMO'er. Dette
afspejles i betragtning 10 i den fælles holdning.

3.3. Nye bestemmelser, som Rådet har indført i den fælles holdning, og
Kommissionens holdning hertil

Ud over de ovenfor nævnte ændringer har Rådet indført adskillige andre ændringer.
Mange af disse har til formål at tydeliggøre teksten, mens andre er indholdsmæssige
ændringer. Kommissionen kan tilslutte sig de nedenfor anførte ændringer. De
ændringer, der beskrives i det følgende, omfatter ikke de ændringer, der er foretaget
som følge af Europa-Parlamentets ændringsforslag - disse er allerede behandlet i
afsnit 3.2.1 og 3.2.3.

Betragtninger i den fælles holdning

Den fuldstændige titel på direktiv 2001/18/EF i betragtning 1 er blevet forkortet for lethedens
skyld, eftersom fodnoten henviser til De Europæiske Fællesskabers Tidende, hvor den fulde
titel er anført. Henvisningen til den foreslåede ændring af direktivet i forordning om genetisk
modificerede fødevarer og foderstoffer er blevet fjernet af juridiske korrekthedshensyn.

I den engelske udgave er ordet 'therefore' tilføjet i sidste sætning af betragtning 2 for at
forbedre teksten sprogligt set. Denne ændring berører ikke den danske tekst.

Betragtning 3 indeholder en specifik henvisning til økosystemer i forbindelse med de
uforudsete negative miljøvirkninger. I den engelske udgave er ordet ‘to’ i første sætning
erstattet med ‘on’ af hensyn til den sproglige korrekthed. Ændringen berører ikke den danske
tekst.

Den fuldstændige titel på den kommende forordning om genetisk modificerede fødevarer og
foderstoffer er blevet indsat i betragtning 4 af juridiske korrekthedshensyn, og den officielle
henvisning er anført i en fodnote. I den engelske udgave er ordene 'to enable' blevet indsat
foran ‘control and verification of labelling claims’ for at tydeliggøre teksten. Ændringen
berører ikke den danske tekst.

I den engelske udgave er ordet 'the' tilføjet foran ‘appropriate traceability’ i betragtning 6 af
sproglige hensyn. Ændringen berører ikke den danske tekst.

Der er tilføjet en ny betragtning 7 for at tydeliggøre, at bestemmelserne også bør finde
anvendelse på foderstoffer til dyr, som ikke er bestemt til fødevareproduktion, først og
fremmest foder til kæledyr.

Betragtning 7 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 8.

Betragtning 8 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 9.
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Betragtning 9 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 10. Der er indsat
yderligere tekst for at understrege forbindelserne til forordningen om genetisk modificerede
fødevarer og foderstoffer, hvad angår tærskelværdier.

Betragtning 10 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 11, som er
ændret af juridiske korrekthedshensyn, i overensstemmelse med artikel 10.

Betragtning 11 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 12. Ordet ‘kode’
er erstattet af ‘identifikatorer’ (overalt i teksten) for at sikre overensstemmelse med direktiv
2001/18/EF.

Betragtning 12 i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til betragtning 13.

Artikler i den fælles holdning

Artikel 1 (Formål)

– Den oprindelige overskrift på engelsk, 'Subject Matter', er tydeliggjort med
'Objectives', på dansk stadig 'formål'.

– 'Miljøovervågning' er erstattet af 'overvågning af indvirkningen på miljøet' for at
tydeliggøre teksten.

– 'Det formål' er blevet til 'de formål', da dette sprogligt er mere korrekt.

– Der er tilføjet 'eventuelt på sundheden'.

– Der er tilføjet ‘gennemførelse af relevante risikostyringsforanstaltninger’.

– I forbindelse med tilbagetrækning af produkter er der tilføjet ‘om nødvendigt'.

Artikel 2 (Anvendelsesområde)

– Henvisningen til fødevareingredienser, fødevaretilsætningsstoffer og -aromaer er
udgået af artikel 2, stk. 1, litra b), hvis anvendelsesområde omfatter fødevarer, der er
fremstillet af GMO'er, fordi de ovennævnte typer fødevareelementer er omfattet af
definitionen på fødevarer (artikel 3, nr. 7). Denne ændring er redaktionel og ændrer
ikke det anvendelsesområde, som Kommissionen oprindeligt foreslog.

– Henvisningen til fodermidler, foderblandinger og tilsætningsstoffer er udgået af
artikel 2, stk. 1, litra c), hvis anvendelsesområde dækker foder, der er fremstillet af
GMO'er, fordi de ovennævnte typer foderstoffer er omfattet af definitionen på foder
(artikel 3, nr. 9). Denne ændring er redaktionel og ændrer ikke det
anvendelsesområde, som Kommissionen oprindeligt foreslog.

– Der er anført en korrekt henvisning til forordning (EØF) nr. 2309/93.

Artikel 3 (Definitioner)

– Der er tilføjet ‘eller’ mellem ‘genetisk modificeret organisme’ og ‘GMO'er’ i artikel
3, nr. 1, for at gøre definitionen tydeligere og juridisk korrekt.

– ‘Entydig kode' er erstattet af ‘entydig identifikator’ (artikel 3, nr. 4) for at sikre
overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF.
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– Der er tilføjet ‘fysisk eller juridisk’ foran ‘person’ (artikel 3, nr. 5)) fordi disse ord
normalt indgår i den accepterede juridiske definition på en ‘person’.

– Der er tilføjet en definition på ‘endelig forbruger' (nyt nr. 6 i artikel 3), fordi dette
udtryk optræder i artikel 3, nr. 5, og artikel 4, nr. 6, litra b).

– Definitionen på ‘fødevarer’ (artikel 3, stk. 6), i Kommissionens oprindelige forslag er
blevet til artikel 3, nr. 7).

– Der er tilføjet en definition af ‘ingrediens' (ny artikel 3, nr. 8)), fordi dette udtryk
optræder i artikel 5, stk. 1, litra a) og c).

– Definitionerne af ‘tilsætningsstof til fødevarer’, ‘aroma’, ‘foderstoffer',
‘foderblandinger’, ‘fodermidler’ og ‘tilsætningsstof til foderstoffer’ (artikel 3, nr. 7,
8, 9, 10, 11 og 12 i Kommissionens oprindelige forslag) udgår, fordi disse udtryk
ikke optræder i den fælles holdning (jf. artikel 2 ovenfor).

– Definitionen på ‘markedsføring’ (artikel 3, nr. 13, i Kommissionens oprindelige
forslag) er blevet til artikel 3, nr. 10.

– Definitionen på ‘det første stadium i markedsføringen af et produkt’ (artikel 3, nr. 14,
i Kommissionens oprindelige forslag) er blevet til artikel 3, nr. 11.

– Definitionen på ‘færdigpakket produkt’ (artikel 3, nr. 15) i Kommissionens
oprindelige forslag) er blevet til artikel 3, nr. 12.

Artikel 4 (Krav til sporbarhed og mærkning af produkter, der består af eller indeholder
GMO'er)

– Overskriften ‘Krav til sporbarhed og mærkning af GMO'er’ i Kommissionens
oprindelige forslag er erstattet af ‘Krav til sporbarhed og mærkning af produkter, der
består af eller indeholder GMO'er’ for at anvende en konsekvent fremgangsmåde i
hele teksten.

– Artiklen er underopdelt og omstruktureret i separate afsnit benævnt ‘Sporbarhed’,
‘Mærkning’ og ‘Undtagelser' for at øge klarheden.

– Afsnit og underafsnit er omplaceret og omnummereret i overensstemmelse med den
nye struktur.

A. Sporbarhed

– Artikel 4, stk. 2, i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til artikel 4, nr.
1, og i forbindelse med videregivelse af oplysninger er ordet 'skriftligt' tilføjet
af hensyn til retssikkerheden.

– ‘Kode' er erstattet af ‘identifikator’ (artikel 4, nr. 1, litra b)) for at sikre
overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF.

– Artikel 4, stk. 3, i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til artikel 4, nr.
2, og i forbindelse med videregivelse af oplysninger er ordet 'skriftligt' tilføjet
af hensyn til retssikkerheden.
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– Artikel 4, stk. 2, andet afsnit i Kommissionens oprindelige forslag er blevet til
artikel 4, nr. 3. Teksten i dette afsnit, der indeholder en undtagelse fra
sporbarhedskravene i artikel 4, nr. 1, litra b), for produkter, der indeholder
eller består af GMO'er, og som er bestemt til anvendelse som fødevare eller
foder eller til forarbejdning, er erstattet af:

'I tilfælde af produkter, der består af eller indeholder blandinger af GMO'er, og
som udelukkende skal anvendes direkte som fødevare, som foder eller til
forarbejdning, kan de i stk. 1, litra b), nævnte oplysninger erstattes af en
erklæring fra virksomheden om anvendelsen sammen med en liste over
entydige identifikatorer for samtlige de GMO'er, der er indgået i blandingen.

Ordene ‘måtte indeholde’ i Kommissionens oprindelige forslag er erstattet af
‘er indgået'. Kommissionen foretrækker langt den oprindelige ordlyd, men
accepterer ændringen i den fælles holdning som led i den samlede aftale.

– Der er indsat en henvisning til ‘at opbevare de oplysninger’ i artikel 4, nr. 4, og
ordlyden ‘fra hvem og til hvem’ er erstattet af ‘fra og til hvilken virksomhed’
(idet virksomhed er defineret i artikel 3, nr. 5).

– I den engelske udgave er ordet ‘are’ erstattet af ‘shall be’ i artikel 4, nr. 5, af
juridiske korrekthedshensyn. Denne ændring berører ikke den danske tekst.

B. Mærkning

– Artikel 4, stk. 1, i det oprindelige forslag, som vedrører færdigpakkede
produkter, der består af eller indeholder GMO'er, er blevet til artikel 4, nr. 6,
litra a).

– Der er indsat et nyt litra b), som dækker produkter, der består af eller
indeholder GMO'er, og som udbydes uden indpakning.

– Der er indsat et nyt litra, således at der følges samme fremgangsmåde for
mærkning, for så vidt angår andre fællesskabskrav, som for sporbarhed (se
artikel 4, nr. 5). Dette er i overensstemmelse med Kommissionens oprindelige
forslag, hvor artiklen blot var struktureret anderledes.

C. Undtagelser

– Der er indsat et nyt nr. 7 og nr. 8 i artikel 4, der vedrører undtagelse for
utilsigtede spor af GMO'er i overensstemmelse med de tærskelværdier, der er
fastsat i forslaget om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (artikel
4, nr. 8) og direktiv 2001/18/EF (artikel 4, nr. 7). Disse afsnit erstatter artikel
6, stk. 3, i det oprindelige forslag og henviser til de relevante artikler
vedrørende tærskelværdier i forslaget om genetisk modificerede fødevarer og
foderstoffer og i direktiv 2001/18/EF.

Artikel 5 (Krav til sporbarhed for produkter til fødevarer og foder fremstillet af GMO'er)

– Overskriften i det oprindelige forslag, ‘Særlige krav for produkter fremstillet af
GMO'er’ er erstattet af ‘Krav til sporbarhed for produkter til fødevarer og foder
fremstillet af GMO'er’ for at anvende en konsekvent fremgangsmåde i hele teksten.
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– I forbindelse med videregivelse af oplysninger er ordet ‘skriftligt’ tilføjet i artikel 5,
stk. 1, af hensyn til retssikkerheden. Ordet ‘virksomheder’ er erstattet af
‘virksomheden’ af hensyn til retssikkerheden.

– Henvisningen til ‘tilsætningsstoffer og aromaer’ er udgået fra artikel 5, stk. 1, litra a)
i overensstemmelse med ændringerne i artikel 2, litra b), samt artikel 3, nr. 7 og 8, i
det oprindelige forslag, da de er omfattet af definitionen af ‘fødevarer’ i artikel 3, nr.
7.

– Der er indsat en henvisning til ‘at opbevare de oplysninger’ i artikel 5, stk. 2, og
ordlyden ‘fra hvem og til hvem’ er erstattet af ‘fra og til hvilken virksomhed’ (idet
virksomhed er defineret i artikel 3, nr. 5)).

– Der er indsat et nyt stk. 4 i artikel 5 vedrørende undtagelse for utilsigtede spor af
GMO'er i overensstemmelse med de tærskelværdier, der er fastsat i forslaget om
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Dette stykke erstatter artikel 6, stk.
4, i det oprindelige forslag og henviser til de relevante artikler vedrørende
tærskelværdier i forslaget om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Artikel 6 (Undtagelser)

– Artikel 6, stk. 1, i Kommissionens oprindelige forslag er bibeholdt i artikel 6, og der
er tilføjet et afsnit for at tage højde for de særlige regler, der gælder for produkter på
det første stadium af markedsføringen (jf. forklaringen i afsnit 3.2.1). I den engelske
udgave er ordene ‘retain’ og ‘retained’ erstattet af ‘hold’ og ‘held’ af sproglige
hensyn. På dansk er der fortsat tale om ‘opbevare’ og ‘opbevares’. Teksten afspejler
også omstruktureringen af de relevante afsnit i artikel 4.

– Artikel 6, stk. 2, udgår af Kommissionens oprindelige forslag, da det er overflødigt i
betragtning af, at den endelige forbruger ikke indgår i definitionen af ‘virksomhed’
(artikel 3, nr. 5).

– Artikel 6, stk. 3, i det oprindelige forslag udgår, da det er erstattet af artikel 4, nr. 7
og 8.

– Artikel 6, stk. 4, i det oprindelige forslag udgår, da det er erstattet af artikel 5, nr. 4.

Artikel 7 (Ændring af direktiv 2001/18/EF)

– På engelsk er ordet ‘is’ erstattet af ‘shall be’ af juridiske korrekthedshensyn. Denne
ændring berører ikke den danske tekst.

– Der er indsat et nyt nr. 2 i artikel 7 for at skabe overensstemmelse med de
tærskelværdier, der er fastsat i forslaget om genetisk modificerede fødevarer og
foderstoffer.

Artikel 8 (Entydige identifikatorer)

– Overskriften i det oprindelige forslag, ‘Entydige koder’, er erstattet af ‘Entydige
identifikatorer’ (også i resten af teksten) for at sikre overensstemmelse med direktiv
2001/18/EF.



10

– Henvisningen til udviklingen i internationale fora er flyttet fra litra a) og b) til et
særskilt stykke for at undgå at gentage henvisningen.

Artikel 9 (Tilsyns- og kontrolforanstaltninger)

– Der nævnes specifikt tilsyn og kontrol med oplagring af et produkt (artikel 9, stk. 1)
for at understrege, at disse foranstaltninger kan anvendes på produkter, der opbevares
i lageranlæg.

– I artikel 9, stk. 2, nævnes også medlemsstaternes kompetente myndigheder blandt de
organer, der skal tages hensyn til, når der udarbejdes retningslinjer for prøvetagning
og prøvning.

Artikel 10 (Udvalg)

– Teksten er omformuleret og omstruktureret i overensstemmelse med afgørelse
1999/468/EF af juridiske korrekthedshensyn.

Artikel 11 (Sanktioner)

– Ordene ‘bestemmelserne i’ udgår, da de er overflødige i betragtning af, at der
henvises til forordningen.

– Henvisningen til fristen på 180 dage efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions
Tidende er flyttet fra selve teksten til en fodnote, da dette juridisk set er den mest
korrekte løsning.

– I den engelske tekst erstattes formuleringen ‘at the latest’ med ‘not later than’, da
dette sprogligt set er mere korrekt. Denne ændring påvirker ikke den danske udgave.

Ny artikel 12 (Revisionsklausul)

– Dette er en ny artikel, der vedrører rapportering om forordningens gennemførelse og
en eventuel efterfølgende ændring af forordningen, med særlig henvisning til
undtagelsen i henhold til artikel 4, nr. 3

Artikel 13 (Ikrafttræden)

– ‘De Europæiske Fællesskabers Tidende’ er erstattet af ‘Den Europæiske Unions
Tidende’ af juridiske korrekthedshensyn.

– Der er indsat en erklæring vedrørende forordningens ikrafttræden (jf. bilag I).

4. KONKLUSION

– Hovedparten af de ændringer, som Rådet har indført, gør det oprindelige
forslag mere sammenhængende og konsekvent, særlig hvad angår
overensstemmelsen, specielt mht. tærskelværdier, med direktiv 2002/18/EF og
forslaget om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Selv om
Kommissionen foretrækker den oprindelige formulering af artikel 4, nr. 3,
(artikel 4, stk. 2, i det oprindelige forslag), kan den acceptere formuleringen i
den fælles holdning som et led i den samlede aftale.
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– Kommissionen støtter således den fælles holdning.

5. ERKLÆRINGER FRA RÅDET/KOMMISSIONEN

Kommissionen erkender, at det i betragtning af sammenhængen mellem denne
forordning og forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
absolut er ønskeligt, at de to forordninger finder anvendelse samtidig og kan derfor
tilslutte sig Rådets erklæring (se bilag I). Kommissionen fastholder imidlertid, at
denne erklæring ikke bør stå i vejen for den ene eller den anden forordnings
ikrafttræden.
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BILAG I

Rådet og Kommissionens erklæring vedrørende artikel 13

"Rådet og Kommissionen er under hensyntagen til sammenhængen mellem denne forordning
og forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer enige om, at de to
forordninger bør finde anvendelse samtid. Kommissionen vil derfor forsøge at vedtage den i
artikel 8, litra a), omhandlede foranstaltning og offentliggøre den i EF-Tidende på det rette
tidspunkt, efter at den førnævnte forordning om fødevarer og foderstoffer er trådt i kraft."

_____________


