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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0305/2010 af Carola Twardella, tysk statsborger, om hendes 
anbefaling til Parlamentet vedrørende en revision af beslutningen om at 
tillade BASF udstrakt dyrkning af gmo-kartofler og Monsaltos salg af gmo-
majs

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at genoverveje sin beslutning om at godkende 
genmanipulerede kartoffel- og majssorter, idet hun anfører kendte forbehold med hensyn til 
brugen af genmanipulerede produkter i almindelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Det første aspekt af andragendet omhandler godkendelsen af dyrkningen af 
Amflorakartoflen.

For at oplyse befolkningen om de vigtigste aspekter ved godkendelsen af Amflorakartoflen 
offentliggjorde Kommissionen den 2. marts et dokument med spørgsmål og svar om genetisk 
modificerede organismer (gmo'er)1. I dette dokument begrunder Kommissionen sin beslutning 
med følgende:

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=D
E&guiLanguage=fr.
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"Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udsendte i februar 2006 en positiv 
udtalelse om dyrkning af denne kartoffelstivelse. Denne udtalelse bekræftede Sveriges 
positive udtalelse fra 2004. Siden da har Kommissionen overvejet situationen meget nøje og 
seriøst. Især har Kommissionen på mødet i kollegiet den 8. maj 2008 besluttet at anmode om 
en ny udtalelse fra EFSA. Målet var at få en ny, officiel udtalelse om markørgenet for 
antibiotikaresistens (ARM). Kollegiet anførte også, at hvis EFSA udsendte endnu en positiv 
udtalelse, ville der blive truffet en beslutning i overensstemmelse dermed.

Den 11. juni 2009 afgav EFSA i samarbejde med videnskabsfolk fra EMA og ECDC en ny 
positiv udtalelse. Da analysen af udtalelsen var afsluttet, var Kommissionen allerede i 
overgangsperioden efter forsinkelsen i gennemførelsen af Lissabontraktaten. Det blev derfor 
besluttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at fortsætte med denne godkendelse, når de 
normale aktiviteter fortsatte i den nye Kommission.

I lyset af den store bevågenhed på denne sag, og fordi der i øjeblikket ikke er nogen nye 
videnskabelige spørgsmål, der kræver yderligere vurdering, og under hensyntagen til de 
gentagne videnskabelige anbefalinger er det nu tid til at fortsætte med denne 
godkendelsesproces. Dette er i også overensstemmelse med princippet om ansvarlig 
innovation."

Godkendelsen af dyrkningen af Amflorakartoflen (afgørelse 2010/135/EU) indeholder 
yderligere risikoforvaltnings- og overvågningsforanstaltninger til at sikre, at eventuelle 
skadelige virkninger på miljøet overvåges tæt og behandles. 

I forbindelse med dette andragende bør det også nævnes, at Kommissionen allerede har haft 
mulighed for at give Parlamentet oplysninger om forskellige aspekter af disse godkendelser i 
sine svar på flere parlamentariske forespørgsler (se navnlig svarene på skriftlig forespørgsel 
1956/10 og 2754/10).

Det andet aspekt af andragendet vedrører GM-majssorterne fra Monsanto.

Det bør præciseres, at i modsætning til hvad der angives i andragendet, er den eneste GM-
majssort, der dyrkes kommercielt i EU i øjeblikket, "MON810". Den genetiske modifikation 
har til formål at beskytte den europæiske majsborer og er ikke forbundet med resistensen over 
for ukrudtsmidlet Roundup.

Den blev godkendt i 1998, og i dag er flere end 150 sorter af denne gmo-majs registreret på 
EU's fælles sortsliste. Disse sorter er blevet registreret af forskellige frøvirksomheder. Disse 
oplysninger viser, at frøvirksomhederne gennem konventionelle dyrkningsmetoder anvender 
genetisk modifikation i forskellige sorter, der er tilpasset de forskellige agronomiske 
betingelser i de regioner, hvor de dyrkes.

I 2009 blev MON810-majs dyrket i fem medlemsstater, nemlig Portugal, Rumænien, Spanien, 
Slovakiet og Tjekkiet. Spanien står for ca. 80 % af det samlede EU-område, der bruges til 
dyrkning af MON810 (ca. 100.000 ha). I modsætning dertil har seks medlemsstater (Frankrig, 
Grækenland, Luxembourg, Tyskland, Ungarn og Østrig) vedtaget beskyttelsesforanstaltninger 
og forbudt dyrkningen af GM-majssorten MON810 på deres territorier.

Fornyelsen af EU-godkendelsen er i øjeblikket ved at blive behandlet. EFSA afgav en positiv 
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udtalelse i august 2009, og Kommissionen overvejer de næste skridt i overensstemmelse med 
komitologiproceduren.

Det tredje aspekt af andragendet vedrører de negative virkninger, som dyrkningen af gmo'er, 
kan have på den konventionelle eller økologiske produktion.

Behovet for at sikre forbrugerne og producenterne et valg mellem konventionelle, økologiske 
og genetisk modificerede produkter er et vigtigt aspekt i EU's politik. Dette er for nylig blevet 
illustreret med vedtagelsen af Kommissionens henstilling af 13. juli 2010 om retningslinjer 
for udvikling af nationale sameksistensforanstaltninger til at forhindre utilsigtet forekomst af 
gmo'er i konventionelle og økologiske afgrøder1.

I denne henstillings punkt 1.1 beskriver Kommissionen sin holdning til dette spørgsmål:

"Dyrkningen af gmo'er i EU har konsekvenser for tilrettelæggelsen af landbrugsproduktionen. 
På den ene side er det i betragtning af muligheden for utilsigtet forekomst af genetisk 
modificerede afgrøder (GM-afgrøder) i ikke-GM-afgrøder (konventionelle og økologiske) 
spørgsmålet, hvordan det kan sikres, at producenterne frit kan vælge mellem de forskellige 
produktionstyper. I princippet bør landbrugerne frit kunne vælge, hvilke typer 
landbrugsafgrøder de vil dyrke – det være sig GM-afgrøder, konventionelle afgrøder eller 
økologiske afgrøder. Denne mulighed bør forenes med visse landbrugeres og andre 
erhvervsdrivendes ønske om at sikre, at deres afgrøder har det lavest mulige indhold af 
gmo'er.

På den anden side hænger spørgsmålet også sammen med forbrugernes valg. For at give de 
europæiske forbrugere et valg mellem GM-fødevarer og ikke-GM-fødevarer bør der ikke kun 
være et sporbarheds- og mærkningssystem, som fungerer ordentligt, men også en 
landbrugssektor, der kan levere de forskellige typer produkter. Fødevareindustriens mulighed 
for at levere en bred vifte af produkter efter forbrugernes valg går hånd i hånd med 
landbrugssektorens mulighed for at opretholde forskellige produktionssystemer.

Utilsigtet forekomst af gmo'er over den tolerancetærskel, der er fastsat i EU-lovgivningen, gør 
det nødvendigt, at en afgrøde, der oprindelig var bestemt til at være en ikke-gmo-afgrøde, 
mærkes som indeholdende gmo'er2. Dette kan forårsage indkomsttab på grund af en lavere 
markedspris for GM-afgrøden eller problemer med at sælge den. Desuden kan landbrugerne 
få ekstraomkostninger, hvis de er nødt til at indføre overvågningssystemer og foranstaltninger 
til at minimere blanding af GM- og ikke-GM-afgrøder.

Det potentielle indkomsttab for producenter, der dyrker bestemte landbrugsprodukter såsom 
økologiske produkter, er imidlertid ikke nødvendigvis begrænset til overskridelse af den 
tærskelværdi på 0,9 %, der er fastsat i EU-lovgivningen. I visse tilfælde og afhængigt af 
markedsefterspørgslen og de respektive nationale retsforskrifter (nogle medlemsstater har for 
eksempel udviklet nationale standarder for forskellige typer "gmo-fri"-mærkning) vil 
                                               
1 EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1. 
2 I henhold til artikel 12 og 24 i forordning (EF) nr. 1829/2003 gælder mærkningskravet ikke for 

fødevarer/foder, hvis indhold af materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af gmo'er, ikke 
overstiger 0,9 % af: i) hver enkelt fødevareingrediens eller ii) fødevarer, der består af en enkelt ingrediens, 
eller iii) foderstoffet eller hvert af de foderstoffer, som det består af, forudsat at forekomsten heraf er 
utilsigtet eller teknisk uundgåelig.
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forekomst af spor af gmo'er i bestemte fødevareafgrøder – selv i mængder under 
tærskelværdien på 0,9 % – desuden kunne resultere i økonomiske tab for erhvervsdrivende, 
der ønsker at markedsføre de pågældende afgrøder som gmo-frie.

Dertil kommer, at gmo-blanding har særlige konsekvenser for producenter af visse produkter, 
såsom økologiske landbrugere1, og dermed også for den endelige forbruger2. Eftersom denne 
form for produktion ofte er mere omkostningstung, vil det kunne være nødvendigt med mere 
vidtgående adskillelsesforanstaltninger for at forhindre forekomst af gmo'er med henblik på at 
opretholde det pristillæg, der knytter sig til denne produktionstype. Lokale begrænsninger og 
særpræg kan desuden betyde, at det i visse geografiske områder vil kunne være meget 
vanskeligt og dyrt at imødekomme sådanne særlige behov for adskillelse af afgrøder.

Det er derfor nødvendigt at anerkende, at medlemsstaterne har behov for den fornødne 
fleksibilitet til at kunne tage hensyn til deres specifikke regionale og nationale behov med 
hensyn til gmo-dyrkning, med henblik på at sikre den lavest mulige forekomst af gmo'er i 
økologiske og andre afgrøder, når en tilfredsstillende renhedsgrad ikke kan opnås ved hjælp af 
andre foranstaltninger."

Konklusioner

Kommissionen ønsker først at gentage, at den anser 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 det efter en omfattende og grundig 
risikovurdering kan konkluderes, at de ikke har en skadelig virkning på menneskers sundhed, 
dyresundheden eller miljøet. EU's lovgivning indeholder også overvågnings- og andre 
risikoforvaltningskrav, der skal sikre, at eventuelle skadelige virkninger for sundheden og 
miljøet overvåges tæt og behandles efter markedsføringen af en gmo.

Den 13. juli 2010 iværksatte Kommissionen en ny EU-strategi om gmo-dyrkning gennem et 
lovforslag, som kombinerer EU's videnskabeligt baserede godkendelsessystem med frihed for 
medlemsstaterne til at træffe afgørelse om dyrkning af gmo'er på deres territorium. En ny 
henstilling, som anerkender behovet for at sikre forbrugerne og producenterne et valg mellem 
konventionelle, økologiske og genetisk modificerede produkter, er et vigtigt aspekt denne nye 
strategi. 

Kommissionen vil fortsat søge at forbedre vurderingen og opfølgningen af gmo-dyrkning i de 
kommende måneder og år. Kommissionen vil snart samarbejde med medlemsstaterne om 
forbedring af miljørisikovurderingen på grundlag af reviderede EFSA-retningslinjer, som 
efter planen offentliggøres i november 2010. Kommissionen er endvidere i færd med at 
analysere, hvordan miljøovervågningen af gmo-afgrøder efter markedsføringen kan styrkes 
yderligere."

                                               
1 I henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter 

må gmo'er ikke anvendes i økologisk produktion, heller ikke som udsæd, fødevarer eller foder (artikel 9, stk.
1). Målet er at have den lavest mulige forekomst af gmo'er i økologiske produkter (jf. betragtning 10).

2 KOM(2009)0153 – Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om sameksistens mellem 
genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug.


