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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0813/2008, ingiven av John Brian (brittisk medborgare), om 
påstådda överträdelser av de allmänna principer som styr verksamheten vid 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i samband med 
behandlingen av ansökningar för genetiskt modifierade livsmedel

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) vid 
utövandet av sin verksamhet har brustit i skyddet av EU-medborgarnas intressen, att garantera 
konsumentskydd och tillhandahålla oberoende vetenskapliga råd. Framställaren anser att 
EFSA vid behandlingen av ansökningar för genetiskt modifierade livsmedel ska ha baserat sin 
bedömning på uppgifter som tillhandahållits av de sökande, vilka är selektiva och partiska. 
Framställaren kritiserar också bristen på öppenhet och insyn när EFSA behandlar akterna och 
anser att sådana uppgifter bör granskas offentligt. Framställaren ber Europaparlamentet att se 
till att EFSA håller högsta vetenskapsetiska standard i sin panel för genetiskt modifierade 
organismer (GMO) och vid behandlingen av GMO-ansökningar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) som inrättades genom 
förordning (EG) nr 178/2002, är ett vetenskapligt organ som är oberoende av unionens 
institutioner.1 Myndighetens huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla vetenskapliga råd för 

                                               
1 Parlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden 
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gemenskapens lagstiftning och politik på alla områden som direkt eller indirekt gäller 
livsmedels- och fodersäkerhet.

I lagstiftningen om inrättande av EFSA föreskrivs en vetenskaplig kommitté och tio 
vetenskapliga paneler (av vilka en är GMO-panelen) med ansvar för att avge vetenskapliga 
yttranden inom de olika specialområden som hör till EFSA:s ansvarsområde. Ledamöterna är 
oberoende experter som väljs ut efter det att en inbjudan till intresseanmälan offentliggjorts 
och de utses av EFSA:s styrelse. Interna bestämmelser och riktlinjer om intresseförklaringar, 
sammansättningen av den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna och 
genomförandeåtgärder för öppenhet och sekretesskrav och för intresseförklaringar 
offentliggörs på EFSA:s webbplats. De vetenskapliga panelerna kan anlita tillfälligt utsedda 
experter i arbetsgrupper som medverkar i panelernas förberedande arbete och som omfattas av 
samma interna bestämmelser som ledamöterna av panelerna.

Ledamöterna av de vetenskapliga panelerna och de tillfälligt utsedda experterna ska varje år 
göra en intresseförklaring där eventuella intressen anges som skulle kunna inverka på 
panelens arbete. Dessa förklaringar offentliggörs på EFSA:s webbplats. Likaså offentliggörs 
intresseförklaringarna för arbetsgruppernas ledamöter. Dessutom måste experterna inför varje 
möte redovisa alla intressen som skulle kunna innebära en intressekonflikt med avseende på 
mötets dagordning. Dessa uppgifter anges i mötesprotokollet som även det offentliggörs på 
webbplatsen. På grund av att alla vetenskapsmän som deltar i den vetenskapliga kommittén 
och i de vetenskapliga panelerna har olika intressen med avseende på sina arbetsområden är 
det nödvändigt att skilja på intressen och intressekonflikter.

EFSA:s GMO-panel utvärderar de undersökningar som de sökande lämnat in. 
Miljöriskbedömningarna genomförs i enlighet med de detaljerade kriterier som fastställs i 
principerna i bilaga II till direktiv 2001/18/EG. De undersökningstyper som ska lämnas in 
fastställs på grundval av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG och förordning (EG) 
nr 1829/2003 där det krävs att detaljerad information2 tillhandahålls i enlighet med EFSA:s 
offentliggjorda underlag för riskbedömning av genetiskt modifierade organismer. I samband 
med utvärderingen har myndigheten också rätt att begära kompletterande uppgifter, och den 
kan alltid be om hjälp från en medlemsstats livsmedelsbedömningsorgan. Dessutom 
kontrollerar EFSA:s GMO-panel alltid kvaliteten på provningarna som i princip måste ha 
genomförts av ackrediterade laboratorier som följer protokoll för god laboratoriesed och 
använder sig av internationellt erkända OECD-standarder. Mot denna bakgrund fastställs
längden för de undersökningar som krävs för att bedöma en produkts säkerhet utifrån varje 
enskilt fall.

Det är även viktigt att betona att EFSA:s utvärdering av de undersökningar som lämnats in av 
sökande motsvarar normal praxis för riskbedömning av ansökningar om godkännande. Detta 
gäller inte bara för andra områden som EFSA ansvarar för utan är även praxis för organ med 
ansvar för bedömning av ansökningar om godkännande på andra områden, till exempel 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA), och motsvarar även situationen internationellt 
sett. Dessutom bör det noteras EFSA:s yttranden om genetiskt modifierade organismer inte 
enbart begränsas till de uppgifter som tillhandahålls, t.ex. ansökningar om godkännande, utan 

                                                                                                                                                  
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002).
2 Se bilaga III till direktiv 2001/18/EG om vilka uppgifter som krävs i anmälan.
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att även undersökningar beaktas som genomförs av oberoende forskare och offentliggörs i 
tidskrifter för vetenskaplig referentgranskning. Dessa identifieras systematiskt och anges i 
varje vetenskapligt yttrande.

Resultaten av EFSA:s bedömning beaktas tillsammans med andra relevanta faktorer vid det 
riskhanteringsbeslut som kommissionen därefter föreslår och som fattas enligt ett 
förskrivande förfarande som för att garantera ett nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

Det måste betonas att dessa åtgärder vidtas under fullständig öppenhet och aktivt deltagande 
inte bara av den behöriga nationella myndigheten i medlemsstaterna3 utan också hela 
allmänheten. Både i direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) nr 1829/2003 föreskrivs att 
allmänheten ska ha tillgång till de uppgifter och upplysningar som mottas under 
godkännandeförfarandet, och allmänheten ska ges tillfälle att framföra synpunkter till 
kommissionen om riskbedömningen och innan beslutet om godkännande antas.

Slutligen anser kommissionen att skyddet av människors och djurs hälsa och av miljön har 
högsta prioritet, och den är fast besluten att se till att genetiskt modifierade utsäden, livsmedel 
och foder endast godkänns om de inte har negativa effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller miljön. I detta sammanhang har kommissionen fullständigt förtroende för det arbete som 
utförs av EFSA, en bedömning som också det stora flertalet medlemsstater och 
Europaparlamentet nyligen instämde i. Kommissionen kommer att fortsätta att fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller genomförandet av detta system, som förmodligen är det strängaste
i världen, och som den kontinuerligt följer för att kunna förbättra det.

                                               
3 Se artiklarna 6.4 och 18.4 i förordning (EG) nr 1829/2003.


