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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpning av EU:s lagstiftning för genetiskt modifierade organismer, i synnerhet 
direktiv 2001/18/EG och förordningarna (EG) nr 1829/2003 och 1830/2003
(2008/2306(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av 
den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av 
den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av 
den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer 
och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt 
modifierade organismer3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av 
den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador4,

– med beaktande av kommissionens andra rapport till rådet och Europaparlamentet av 
den 5 mars 2007 om medlemsstaternas erfarenheter av utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön (KOM(2007)0081),

– med beaktande av rapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av 
den 25 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 
(KOM(2006)0626),

– med beaktande av rapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av 
den 17 september 2008 om genomförandet av förordning (EG) nr 1830/2003 om 
spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om 
ändring av direktiv 2001/18/EG (KOM(2008)0560),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 4 december 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-0000/2008), och av följande skäl:

                                               
1 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.
2 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
3 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.
4 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
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A. EU har upprättat en övergripande rättslig ram för genetiskt modifierade organismer 
(GMO) på grundval av försiktighetsprincipen. EU bör hädanefter inrikta sig på att 
tillämpa denna rättsliga ram.

B. Alla medlemsstater har nu införlivat direktiv 2001/18/EG i nationell lagstiftning.

C. Färre än tio genetiskt modifierade organismer har godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/18/EG och färre än tio i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003. Dessa 
godkännanden gäller uteslutande import av genetiskt modifierade organismer, inte 
odlingen av dem.

D. Ingen genetiskt modifierad organism har godkänts för odling sedan 1998 vare sig enligt
direktiv 2001/18/EG eller enligt förordning (EG) nr 1829/2003.

E. För närvarande är knappt 30 GMO-produkter godkända i EU, antingen direkt eller som 
härledda produkter (bomull, majs, raps, biomassa, sojabönor, sockerbetor). 
Godkännandena gäller nästan uteslutande import.

F. EU:s styrka vilar på ett jordbruk av hög kvalitet som kan leverera produkter av hög 
kvalitet. Denna styrka bör befästas.

G. Det är viktigt för EU att dess biologiska mångfald skyddas.

H. Enligt den särskilda Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i mars 2008 är 
58 procent av EU:s sammanlagda befolkning mot användningen av genetiskt modifierade 
organismer inom jordbruket, medan 21 procent stöder den.

I. Genetiskt modifierade organismer, och särskilt odlingen av dem, ger upphov till 
diskussion och frågor både hos allmänheten och inom forskarsamhället. Allmänheten 
uppfattar ofta genetiskt modifierade organismer på ett väldigt känslomässigt sätt, som inte 
nödvändigtvis grundas på vetenskapliga fakta. 

J. Medlemsstaterna bör samarbeta på ett närmare sätt i fråga om genetiskt modifierade 
organismer. Medlemsstaterna bör angripa frågan på ett praktiskt och rationellt sätt hellre 
än i politiska syften.

Förfarande för godkännande

1. För att öka medborgarnas förtroende för godkännandeförfarandet betonar 
Europaparlamentet behovet av att öka insynen på EU-nivå och nationell nivå, särskilt när 
det gäller miljö- och hälsohänsyn.

2. Europaparlamentet konstaterar att EU:s förfarande för godkännande tar för lång tid, och 
att fler än 50 ansökningar om godkännande för närvarande väntar på avgörande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att sådana onödiga 
förseningar undviks.

3. Europaparlamentet påpekar att en kvalificerad majoritet för eller emot aldrig uppnås under 
förfarandet för godkännande, varken i den föreskrivande kommittén eller i rådet, och att 
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kommissionen i slutändan fattar beslut om godkännande. Parlamentet uppmanar därför 
med kraft medlemsstaterna att ta sitt ansvar för att undvika denna situation.

Harmonisering av miljöriskbedömning

4. Europaparlamentet understryker behovet av att ytterligare harmonisera praxis och metoder 
för bedömning av miljöriskerna hos genetiskt modifierade organismer, särskilt med tanke 
på att miljöbedömningen enligt förordning (EG) nr 1829/2003 inte är centraliserad utan 
delegeras till medlemsstaten av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

5. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare fördjupa miljöriskbedömningen, 
särskilt av inverkan på arter som inte tillhör målgruppen och de möjliga långvariga 
effekterna såväl som de möjliga följderna av att förändra användningen av 
ogräsutrotningsmedel på grund av genetiskt modifierade växter som tål dessa medel.

6. Europaparlamentet välkomnar den pågående omarbetning av EFSA:s riktlinjer för 
miljöriskbedömning som kommissionen begärt. Parlamentet framhåller vikten av att ta 
hänsyn till ovan angivna aspekter inom ramen för denna omarbetning.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge dessa riktlinjer 
normerande ställning.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och EFSA att samarbeta 
närmare. Parlamentet understryker behovet av att förbättra medlemsstaternas delaktighet i 
riskbedömningsprocessen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
öka de ekonomiska och mänskliga resurserna avsedda för EFSA.

Socioekonomiska kriterier

9. Europaparlamentet betonar vikten av att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer vid 
riskbedömningen, såsom möjliga fördelar eller nackdelar för jordbrukarna, för 
konsumenterna, för samhället i allmänhet, för jordbruket inom EU och för de olika 
ekonomiska sektorerna (som livsmedel).

10. Europaparlamentet uppmärksammar den faktiska möjligheten att i enlighet med dagens 
förfarande för godkännande ta hänsyn till andra tillämpliga faktorer. Parlamentet anser att 
man bör ta hänsyn till socioekonomiska kriterier som tillämplig faktor.

11. Europaparlamentet föreslår att kommissionen och medlemsstaterna upprättar en 
metodologisk ram på EU-nivå för att fastställa tillämpliga socioekonomiska kriterier.

Upplysning

12. Europaparlamentet betonar behovet av att dramatiskt förbättra upplysningen till 
allmänheten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inleda 
informationskampanjer för att höja allmänhetens medvetenhet och den allmänna 
förståelsen för att medborgarna ska kunna göra välgrundade val.
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13. Europaparlamentet understryker betydelsen av att den information om genetiskt 
modifierade organismer som media förser allmänheten med är grundad på vetenskapliga 
fakta.

Samexistens

14. Europaparlamentet betonar behovet av att ge jordbrukarna och konsumenterna möjlighet 
att fritt välja mellan konventionella, ekologiska och genetiskt modifierade produkter.

15. Europaparlamentet konstaterar att den sammanlagda arealen för odling av genetiskt 
modifierad majs i EU 2005 var omkring 55 000 hektar och att den 2008 var större än 
100 000 hektar, vilket utgör 1,19 procent av EU:s sammanlagda areal för majsodling. 
Parlamentet konstaterar att den enda genetiskt modifierade växten som i dag odlas i EU är 
majsen MON810.

16. Europaparlamentet konstaterar att vissa medlemsstater har antagit nationella åtgärdsplaner 
för samexistens i enlighet med artikel 26a.1 i direktiv 2001/18/EG. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt anta ett betänkande om de framsteg som gjorts i 
fråga om genomförandet av nationella åtgärder för samexistens.

17. Europaparlamentet anser att man i reglerna för samexistens bör fastslå tydliga 
bestämmelser om ansvarighet.

18. Europaparlamentet anser att man i reglerna för samexistens även bör ta hänsyn till 
biodlarna.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft de medlemsstater som ännu inte har antagit 
åtgärdsplaner för samexistens att anta sådana utan ytterligare dröjsmål.

20. Europaparlamentet är dock övertygat om att det krävs ytterligare harmonisering av
reglerna för samexistens på EU-nivå.

Gränsvärden för märkning av utsäde

21. Europaparlamentet är djupt oroat över att man ännu inte har fastställt några konkreta 
gränsvärden för märkning av konventionellt utsäde med inslag av genetiskt modifierat 
utsäde.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta sådana gränsvärden utan ytterligare 
dröjsmål, i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2001/18/EG.

23. Europaparlamentet anser att dessa gränsvärden bör fastställas på lägsta möjliga nivå.

GMO-fria områden

24. Europaparlamentet konstaterar att det enligt dagens förfarande för godkännande är möjligt 
att vidta konkreta åtgärder för känsliga områden. Åtgärderna kan innebära att odlingen av 
den berörda genetiskt modifierade organismen förbjuds, i enlighet med en 
miljöriskbedömning på grundval av vetenskapliga rön.
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25. Europaparlamentet konstaterar att GMO-fria områden även kan upprättas genom frivilligt 
avtal mellan alla berörda aktörer i ett bestämt område.

26. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna utöver dessa möjligheter måste ha 
möjlighet att helt förbjuda odlingen av genetiskt modifierade organismer i begränsade 
geografiska områden, exempelvis i områden som tillhör Natura 2000-nätverket.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att klargöra den 
rättsliga definitionen av GMO-fria områden.

o o

o

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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