
CM\789345DA.doc PE423.665/REV.

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

1.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0813/2008 af John Brian, britisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af de generelle principper for Det Europæiske 
Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) i forbindelse med behandlingen af 
ansøgninger vedrørende genetisk modificerede fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) ikke har formået 
at beskytte de europæiske borgeres interesser, sikre forbrugerbeskyttelse og yde uafhængig 
videnskabelig rådgivning. Andrageren fremfører, at EFSA i forbindelse med behandlingen af 
ansøgninger vedrørende genetisk modificerede fødevarer eller afgrøder baserer sin vurdering 
på data, der leveres af ansøgerne, og som er selektive og partiske. Andrageren kritiserer også 
den uigennemsigtige måde, hvorpå EFSA vurderer de enkelte sager, og mener, at dataene i 
ansøgningerne bør gøres offentligt tilgængelige. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om 
at gribe ind for at få EFSA til at overholde de højeste standarder for videnskabelig etik i dets 
panel for genetisk modificerede organismer (GMO'er) samt i dets behandling af GMO-
relaterede ansøgninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) som oprettet ved forordning (EF) nr. 
178/2002 er et videnskabeligt organ, der er uafhængigt af EU's institutioner1, og hvis 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 
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hovedopgave er at udarbejde videnskabelige vurderinger i forbindelse med Fællesskabets 
lovgivning og politikker på alle områder, som har direkte eller indirekte indflydelse på 
fødevare- og fodersikkerhed.   

Lovgivningen om EFSA indeholder bestemmelser om en videnskabelig komité og 10 
ekspertpaneler, som er ansvarlige for at afgive ekspertudtalelser på forskellige specialiserede 
områder vedrørende EFSA's kompetenceområde. Det ene af disse paneler er GMO-panelet. 
Deres medlemmer er uafhængige eksperter, som man har fundet frem til efter en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser, og som er blevet udpeget af EFSA's bestyrelse. 
Interne bestemmelser og vejledning om interesseerklæringer, nedsættelsen af en 
videnskabelig komité og ekspertpaneler og gennemførelsesforanstaltninger vedrørende 
gennemsigtighed og krav om fortrolighed samt interesseerklæringer offentliggøres på EFSA's 
hjemmeside.  Ekspertpanelerne kan inddrage ad hoc-eksperter i ekspertarbejdsgrupper, som 
bidrager til panelernes forberedende arbejde, og som er omfattet af de samme interne regler 
som panelmedlemmerne.

Medlemmerne af ekspertpanelerne og ad hoc-eksperterne er forpligtet til at udfylde en årlig 
interesseerklæring, hvoraf der fremgår mulige interesser, som kunne have indvirkning på 
panelets arbejde. Disse erklæringer offentliggøres på EFSA's hjemmeside. På samme måde 
offentliggøres arbejdsgruppens medlemmers interesseerklæringer ligeledes. Derudover skal 
eksperterne på hvert møde oplyse om enhver interesse, som kan udgøre en interessekonflikt 
med hensyn til mødets dagsorden. Dette oplyses i mødereferatet, som igen offentliggøres på 
hjemmesiden. Idet alle videnskabsfolk, der er involveret i den videnskabelige komité og 
ekspertpanelerne, har forskellige interesser som følge af deres arbejdsområde, er det 
nødvendigt at skelne mellem interesser og interessekonflikter. 

EFSA's panel for genetisk modificerede organismer (GMO'er) vurderer de undersøgelser, som 
ansøgerne indgiver. Miljørisikovurderingen finder sted i overensstemmelse med de 
omfattende kriterier, som er fastlagt i principperne i bilag II til direktiv 2001/18/EF. De 
undersøgelsestyper, der skal indgives, defineres på grundlag af bestemmelserne i direktiv 
2001/18/EF og forordning 1829/2003, hvori der stilles krav om, at der fremlægges et 
detaljeret sæt oplysninger1 i overensstemmelse med de offentliggjorte EFSA-vejledninger om 
risikovurdering af GMO'er. I forbindelse med sin vurdering er myndigheden også berettiget til 
at kræve supplerende oplysninger og kan altid anmode om at blive bistået af et 
levnedsmiddelvurderingsorgan i en medlemsstat. Desuden undersøger EFSA's panel for 
genetisk modificerede organismer altid kvaliteten af de prøver, som i princippet skal udføres 
af akkrediterede laboratorier, som respekter protokollerne om god laboratoriepraksis og 
anvender internationalt anerkendte OECD-standarder. På denne baggrund defineres 
varigheden af de undersøgelser, som er nødvendige for at vurdere sikkerheden ved et produkt, 
fra sag til sag.

Det er også værd at nævne, at EFSA's vurdering af de undersøgelser, som ansøgerne indgiver, 

                                                                                                                                                  
generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, EFT L 31 af 
1.2.2002.
1 Se bilag III til direktiv 2001/18/EF, hvori de oplysninger, der skal gives i anmeldelser, er 
optegnet.
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afspejler normal praksis for risikovurdering af godkendelsessager. Dette er ikke kun tilfældet 
for andre områder, der er omfattet af EFSA, men er praksis for agenturer, der er ansvarlige for 
vurderingen af godkendelsessager på andre områder, som f.eks. Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA), og afspejler også situationen internationalt. Endvidere bør det 
også anerkendes, at EFSA's udtalelser om GMO'er ikke begrænser sig til de fremlagte 
oplysninger alene, som f.eks. ansøgningerne, men samtidigt tager højde for undersøgelser, der 
er gennemført af uafhængige forskere, og som er blevet offentliggjort af fagfæller i 
videnskabelige tidsskrifter. Disse identificeres og omtales systematisk i hver enkelt 
videnskabelig udtalelse.  

Resultaterne af EFSA's vurdering tages sammen med andre relevante faktorer i betragtning i 
den efterfølgende beslutning om risikostyring, som foreslås af Kommissionen, og medtages i 
en forskriftsprocedure, som sikrer tæt samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne. 

Det skal understreges, at disse skridt tages med fuld gennemsigtighed og aktiv involvering af 
ikke kun medlemsstaternes kompetente nationale myndighed,1 men også den brede 
befolkning. Både i direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003 er der fastsat 
bestemmelser om offentlig adgang til de oplysninger og data, som er modtaget i løbet af 
godkendelsesprocessen, og offentligheden får mulighed for at sende kommentarer til 
Kommissionen på baggrund af risikovurderingen og inden vedtagelsen af 
godkendelsesbeslutningen. 

Kommissionen anser således beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed for at være en 
topprioritet og er fast besluttet på at sikre, at genetisk modificeret korn, fødevarer og foder 
kun godkendes, hvis de ikke har en skadelig virkning på menneskers sundhed, dyresundheden 
eller miljøet. I denne forbindelse har Kommissionen tillid til det arbejde, der udføres af EFSA, 
en bedømmelse, som selv for nylig blev delt af langt størstedelen af medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet. Kommissionen vil fortsætte med at leve op til sit ansvar ved 
gennemførelsen af denne ramme, som formentlig er den strengeste i verden, og som vi 
konstant overvåger med henblik på mulige forbedringer."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren søger at så tvivl om Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 
navnlig med hensyn til genetisk modificerede organismer (GMO'er). 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen anser således beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed for at være en 
topprioritet og er fast besluttet på at sikre, at genetisk modificeret korn, fødevarer og foder 
kun godkendes, hvis de ikke vil have en skadelig virkning på menneskers sundhed, 
dyresundheden eller miljøet.

For at nå dette mål har EU en streng rammelovgivning om genetisk modificerede organismer.

                                               
1 Se artikel 6, stk. 4/artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1829/2003. 
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I denne lovgivning og navnlig forordning (EF) nr. 1829/20031 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/18/EF2 ses produktets sikkerhed som det første krav til, at det kan 
markedsføres. Mere specifikt skal alle genetisk modificerede organismer, inden de 
markedsføres i Fællesskabet, gennemgå en sikkerhedsvurdering af høj standard.

Risikovurderingen gennemføres af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), et 
videnskabeligt agentur, som er uafhængigt af Kommissionen og oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20023. Et særligt GMO-panel under EFSA, et 
organ sammensat af kendte videnskabsfolk, som er valgt på grund af deres kompetence inden 
for de relevante områder, er ansvarlige for vurderingen. Panelet assisteres af ad hoc-eksperter, 
og dets arbejde er baseret på internationalt aftalte metoder.

I forhold til baggrunden for denne risikovurdering, fremgår det klart af EU's GMO-
lovgivning, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, at ansøgere skal tilvejebringe undersøgelser, herunder uafhængige peer review-
undersøgelser, der viser, at GMO'erne ikke har nogen negative virkninger for menneskers 
eller dyrs sundhed eller miljøet. I direktivets bilag II fastlægges meget detaljerede principper 
for gennemførelsen af miljørisikovurderingen4, mens bilag III indeholder en liste over de 
oplysninger, der skal gives i alle anmeldelser.

Disse krav udvides yderligere i det detaljerede vejledningsdokument fra EFSA om genetisk 
modificerede organismer vedrørende risikovurdering af genetisk modificerede planter og 
fødevarer og foder fremstillet deraf. De anvendte testmetoder skal enten være fuldt 
begrundede eller de, der er beskrevet af OECD eller Kommissionen, og undersøgelserne skal 
gennemføres i henhold til principperne for laboratoriepraksis (GLP). Andrageren siger ikke, at 
systemet er fejlbehæftet, men at noget videnskabeligt materiale fremsendt af ansøgeren er. I 
denne forbindelse er det også værd at bemærke, at Kommissionen er ved at færdiggøre et 
forslag til forordning, der yderligere vil præcisere kravene til de ansøgninger, der indsendes i 
henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 og navnlig kravene vedrørende de oplysninger, der 
skal gives med hensyn til fødevare- og fodersikkerhedsvurderingen. Dette forslag er baseret 
på en opdatering af EFSA's ovennævnte retningslinjer samt på de intensive drøftelser, som 
fandt sted med medlemsstaterne. Interessenterne er ligeledes blevet hørt. I overensstemmelse 
med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 er EFSA for nylig blevet hørt om 
resultatet af denne proces, og EFSA's reaktion er offentliggjort på autoritetens websted.

Beslutningsproceduren i både direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003 giver 
mulighed for omfattende offentlig adgang til de oplysninger og data, som er modtaget i løbet 

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om 
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, EUT L 268 af 18.10.2003.
2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i 
miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF, 
EFT L 106 af 17.4.2001.
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 
generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, EFT L 31 af 
1.2.2002.
4 Suppleret af beslutning 2002/623/EF.
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af godkendelsesprocessen, og offentligheden får mulighed for at sende kommentarer til 
ansøgningen i lyset af risikovurderingen og inden vedtagelsen af godkendelsesbeslutningen.
Inden et forslag sendes til godkendelse, tager Kommissionen højde for disse kommentarer fra 
offentligheden. Kommentarer fra offentligheden kan vedrøre ikke kun strengt videnskabelige 
aspekter i forbindelse med produktet, men også andre relevante faktorer, herunder nogle af de 
overvejelser, som er rejst i andragendet. Alle disse oplysninger kan findes på webstedet for 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere og for Miljø.

Offentliggørelse af GMO-sager er underlagt bestemmelserne om fortrolighed og 
databeskyttelse i ovennævnte lovgivning. Vurderingen af sagens fortrolige karakter 
gennemføres af Kommission i en ad hoc-beslutning på baggrund af den nævnte lovgivning, 
og EFSA skal respektere Kommissionens beslutning.

Proceduren er ikke til hinder for uafhængig forskning, som det kan ses af den omfattende 
fælleslitteratur, som nævnes af EFSA i dennes udtalelser om GMO'er. Hverken 
Kommissionen eller EFSA har nogen indflydelse på, hvordan virksomheder tildeler 
kontrakter til udførelse af uafhængig forskning, en situation, som ligner andre 
arbejdsområder."


