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1. "Sameksistenslovgivning": Kommissionen anfører i sin rapport om sameksistens 
mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug (april 
2009), at kun 15 medlemsstater har vedtaget specifik lovgivning om sameksistens. Er 
dette tal steget til dato? Findes der medlemsstater, der dyrker GMO'er, som ikke har 
nogen lovgivning om sameksistens? Har Spanien, som er det EU-land, der tegner sig 
for dyrkningen af den højeste procent af GMO'er i EU, gennemført 
sameksistenslovgivning på nuværende tidspunkt?
I Direktiv 2001/18/EØF hedder det: "Levende organismer, som udsættes i miljøet i 
større eller mindre mængder til forsøg eller som kommercielle produkter, kan 
reproduceres i miljøet og overskride landegrænserne og derved få konsekvenser for 
andre medlemsstater. Følgerne for miljøet af sådanne udsætninger kan være 
uoprettelige." (betragtning 4) og "Det er nødvendigt at sikre sporbarhed af GMO'er, 
der er tilladt efter del C i dette direktiv, på alle stadier af deres markedsføring som 
eller i et produkt." (betragtning 42)

Samtidig nævner forordning 1829/2003 gentagne gange forbrugeres og landmænds ret 
til at foretage et informeret valg. Det samme gjorde Rådet (Miljø) i december 2008 
og kommissær Dalli i adskillige af sine taler vedrørende GMO'er.
I sin nye "henstilling om retningslinjer for udvikling af nationale 
sameksistensforanstaltninger til at forhindre utilsigtet forekomst af gmo’er i 
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konventionelle og økologiske afgrøder" fra juli 2010 anfører Kommissionen, at 
foranstaltninger til at forhindre forekomst af gmo’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder bør fastlægges af de enkelte medlemsstater. Hvorledes agter Kommissionen 
på denne baggrund at tilsigte en bedre gennemførelse af direktiv 2001/18? Overvejer 
Kommissionen at gøre iværksættelsen af "sameksistensforanstaltninger" juridisk 
bindende?

2. Gennemsigtighed Kan Kommissionen i lyset af artikel 25, stk. 4, i direktiv 2001/18 
og Domstolens dom fra februar 2009 (sag C-552/07) forklare, hvor mange af 
medlemsstaterne der har oprettet et offentligt register med detaljerede oplysninger om 
steder for udsætning, og hvilke medlemsstater har ikke oprettet et sådant register? 
Hvad agter Kommissionen at gøre for at forbedre situationen?

3. Forurening: Kommissionen anfører i sin rapport om sameksistens fra 2009 (kapitel 
7.2), at: "Størsteparten af medlemsstaterne har udarbejdet 
sameksistensforanstaltningerne på en sådan måde, at mærkningstærsklen på 0,9 % for 
GMO'er i fødevarer og foder ikke overskrides" Samtidig anføres det i forordning 
1829/2003, at GMO-fødevarer skal være mærket, undtagen fødevarer, "hvis indhold af 
materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er, ikke overstiger 0,9 
% af hver enkelt fødevareingrediens eller fødevarer, der består af en enkelt ingrediens, 
forudsat at forekomsten heraf er utilsigtet eller teknisk uundgåelig". 
Sameksistensforanstaltninger, der sigter mod en forurening på 0,9 % medfører en 
bevidst forurening, som ikke kan betragtes som utilsigtet mere. 
Er der sket nogen forbedring i medlemsstaterne? Er Kommissionen enig i, at 
sameksistensforanstaltninger skal sigte mod at undgå forurening, hvis kravene i 
forordning nr. 1829/2003 skal opfyldes? 


