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Angående: Genomförande av lagstiftning om GMO

1. Lagstiftning om ”samexistens”: I sin rapport om samexistens mellan genetiskt 
modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk (april 2009) angav 
kommissionen att endast 15 medlemsstater hade antagit särskild lagstiftning om 
samexistens. Har detta antal ökat sedan dess? Finns det medlemsstater i vilka det 
odlas GMO och som inte har någon lagstiftning om samexistens? Har nu även 
Spanien, det land med högst procentuell andel odling av GMO i EU, genomfört någon 
lagstiftning om samexistens?

I direktiv 2001/18/EG anges: ”Levande organismer som sätts ut i miljön vare sig det 
sker i stora eller små mängder, i experimentsyfte eller i form av kommersiella 
produkter kan föröka sig i miljön och överskrida nationsgränser så att andra 
medlemsstater påverkas. Miljöeffekterna av sådana utsättningar kan vara 
oåterkalleliga.” (skäl 4) och: ”Det är nödvändigt att säkerställa spårbarhet på alla 
stadier under vilka produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade 
organismer och som är godkända enligt del C i detta direktiv släpps ut på marknaden” 
(skäl 42).

Samtidigt nämns i förordning (EG) nr 1829/2003 vid ett flertal tillfällen att 
konsumenter och jordbrukare har rätt att göra ett välgrundat val. Detta togs även upp 
av rådet (miljö) i december 2008 samt av kommissionsledamot Dalli i flera av hans tal 
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om GMO.

Kommissionen anger i sin nya rekommendation om riktlinjer för utveckling av 
nationella samexistensåtgärder för att undvika oavsiktlig förekomst av GMO i 
konventionella och ekologiska grödor från juli 2010 att åtgärder för att undvika 
oavsiktlig förekomst av GMO i konventionella och ekologiska grödor bör fastställas 
på medlemsstatsnivå. Mot denna bakgrund: På vilket sätt strävar kommissionen efter 
ett bättre genomförande av direktiv 2001/18/EG? Har kommissionen för avsikt att 
göra inrättandet av ”samexistensåtgärder” rättsligt bindande

2. Öppenhet: Kan kommissionen, mot bakgrund av artikel 25.4 i direktiv 2001/18/EG 
och EG-domstolens dom från februari 2009 (mål C-552/07), redogöra för hur många 
medlemsstater som har upprättat ett offentligt register med ingående information
om platsen för utsättningen och vilka medlemsstater som inte gjort detta? Vad avser 
kommissionen att göra för att förbättra situationen?

3. Kontaminering: I sin rapport om samexistens från 2009 anger kommissionen 
(kapitel 7.2) att majoriteten av medlemsstaterna har utformat samexistensåtgärderna på 
ett sådant sätt att de förhindrar att märkningströskeln för GMO i livsmedel och foder 
på 0,9 procent överskrids. Samtidigt stadgas i förordning (EG) nr 1829/2003 att 
GMO-livsmedel måste märkas, med undantag för ”livsmedel som innehåller material 
som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer i en 
proportion som inte överstiger 0,9 procent av varje enskild ingrediens eller livsmedel 
som består av en enda ingrediens, under förutsättning att förekomsten är oavsiktlig 
eller tekniskt oundviklig”. Samexistensåtgärder som strävar efter en kontaminering på 
0,9 procent leder till en avsiktlig kontaminering som inte längre kan anses vara 
oavsiktlig.

Har situationen i medlemsstaterna förbättras sedan dess? Instämmer kommissionen i 
uppfattningen att samexistensåtgärderna måste syfta till att undvika kontaminering
för att kraven i förordning (EG) nr 1829/2003 ska uppfyllas? 


