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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0520/2011 af Herbert Fürst, tysk statsborger, om genetisk 
modificerede stoffer

1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for et forbud mod genetisk modificerede stoffer. Han nævner som 
eksempel den genetisk modificerede kartoffel Amflora. Ifølge andrageren kan denne kartoffel, 
som ikke er beregnet til konsum, i forarbejdningsindustrien ikke adskilles fra andre kartofler, 
hvorved (dele af) Amflora kan komme ind i fødevarekredsløbet. Det er ifølge andrageren 
heller ikke klart, om Amfloras antibiotikaresistens har nogen indflydelse på menneskets 
antibiotikaresistens.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Andragende var oprindeligt stilet til den tyske forbundsdag, som gav et detaljeret og 
udførligt svar til andrageren, som sendtes til Europa-Parlamentet til orientering.

Kommissionen er enig med de elementer, som den tyske forbundsdag tog op i sit svar til 
andrageren med hensyn til den genetisk modificerede kartoffel Amflora. Med hensyn til disse, 
henviser Kommissionen Udvalget for andragende til bemærkningerne, der blev givet i 
meddelelsen om andragendet 305/2010. Men for udførligt at behandle andragerens 
bekymringer ønsker Kommissionen at give en opdatering på de elementer, der er nævnt i 
sidstnævnte meddelelse.   
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Efter anmodning fra Kommissionen offentliggjorde EFSA i august 2011 en vejledning om 
miljøovervågning efter markedsføring af genetisk modificerede planter med henblik på at 
opdatere sin videnskabelige udtalelse fra 2006.

Kommissionen har også anmodet EFSA om at analysere overvågningsrapporten fra 2009 om 
Amflora. EFSAs udtalelse forventes at foreligge i slutningen af 2012.

EFSA offentliggjorde i november 2010 sine opdaterede retningslinjer for 
miljørisikovurderingen af genetiske modificeret organismer (GMO). Kommissionen er 
begyndt at arbejde med medlemsstaterne om at gennemgå og omdanne disse retningslinjer til 
retsakter, der vedtages af medlemsstaterne.”


