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spredningen af genetisk modificerede organismer

1. Sammendrag

Andrageren er alvorligt bekymret over spredningen af genetisk modificerede organismer 
(gmo'er). Ifølge hende skulle gmo'er kunne anvendes til at bringe "sovende" vira ind i det 
menneskelige genom. Disse vira skulle efterfølgende kunne vækkes til live ved hjælp af et 
kemisk signal. Således skulle hele befolkningen kunne beherskes. Andrageren hævder, at der 
ikke er nogen garanti for, at dette ikke kan ske. Hun ser også en stor fare i brugen af 
pesticider. I lyset af, at de virksomheder, der producerer disse produkter, konsekvent benægter 
deres giftighed, frygter hun det værste, når det gælder deres omgang med gmo'er, som de 
ligeledes producerer. Andrageren ser lignende farer ved anvendelsen af nanopartikler. Hun 
anmoder om, at man standser forskning i og spredning af gmo'er, pesticider og nanopartikler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger til andragendet
Gmo'er
EU's regelsæt vedrørende dyrkning og anvendelse af gmo'er i fødevarer og foder sigter mod at 
beskytte forbrugernes sundhed og miljøet. Den første EU-rammelovgivning blev vedtaget i 
begyndelsen af 1990'erne og er efterfølgende blevet styrket i medfør af direktiv 2001/18/EF 
om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og forordning (EF) 
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nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som består af uafhængige videnskabelige eksperter, er 
ansvarlig for at vurdere de potentielle risici ved gmo'er under behørig hensyntagen til den 
nyeste forskning på området. En genetisk modificeret organisme bliver kun godkendt, hvis 
ovennævnte vurdering er positiv. Godkendelsesprocedurerne for gmo'er er blandt de 
strengeste og mest omfattende i verden.

Gmo'er blev indført på det globale marked i midten af 1990'erne, og Kommissionen har ikke 
kendskab til nogen sager, hvor anvendelsen af gmo'er har skadet menneskers eller dyrs 
sundhed.
Ud over at foretage sikkerhedsvurderinger og varetage godkendelsen af genmodificerede 
produkter har Kommissionen siden 1982 gennem sine rammeprogrammer for forskning 
finansieret over 130 projekter til sikring af biosikkerheden i forbindelse med genetisk 
modificerede organismer. Ingen af disse projekter, som involverer over 500 uafhængige 
europæiske og internationale forskningsgrupper, har konkluderet, at gmo'er er mere risikable 
end konventionelle eller økologiske produkter. Resultaterne af forskningsprojekterne er blevet 
offentliggjort og er tilgængelige på følgende links: http://ec.europa.eu/research/quality-of-
life/gmo/ og
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf.

Spørgsmålet vedrørende biosikkerhed og gmo'er behandles i overensstemmelse med de 
videnskabelige fremskridt fortsat i forbindelse med de nuværende og fremtidige 
forskningsprojekter, som finansieres af EU.
En række øvrige projekter, som er finansieret gennem rammeprogrammerne for forskning, har 
ud over at fokusere på biosikkerheden ved gmo'er ligeledes bidraget til at skabe mere viden 
om de biologiske systemer, som anvendes i dag til håndtering af globale udfordringer. Disse 
udfordringer omhandler bl.a. bekæmpelse af hiv, hvor projektet Pharma-Planta1 har gjort 
betydelige fremskridt med henblik på at forhindre overførsel af den pågældende sygdom i 
fremtiden.

Markedsføringen og anvendelsen af pesticider i forbindelse med plantebeskyttelse i EU er 
underlagt en omfattende risikovurdering, som gennemføres af EFSA, samt strenge 
godkendelsesprocedurer. Direktiv 91/414/EØF fandt tidligere anvendelse på dette område og 
fastsatte, at et givent stof kun måtte markedsføres, hvis det kunne påvises, at anvendelsen 
deraf ikke var skadelig for menneskers sundhed, herunder rester heraf i fødevarekæden, samt 
for dyrs sundhed og miljøet.

Direktivet er i mellemtiden blevet erstattet af forordning (EU) nr. 1107/2009, som omfatter
skærpede krav. Det fremgår bl.a. af forordningen, at carcinogene, mutagene, 
hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske stoffer kun kan godkendes, hvis brugen af dem 
medfører ubetydelig eksponering af mennesker. Forordningen indfører ligeledes en 
mekanisme, som kan udgøre et mere sikkert (og ikkekemisk) alternativ til toksiske pesticider.

Nanopartikler

Nanopartikler defineres ofte som partikler på mellem 1 og 100 nm. Nanopartikler er naturligt 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40. 
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forekommende stoffer, der kan opstå som følge af utilsigtet eller bevidst menneskelig 
aktivitet. Partiklerne dækker en lang række produkter fra emulsioner og naturlige stoffer til 
meget avancerede lægemidler. Gennem årtier er partiklerne ligeledes blevet identificeret i 
maling og nu også i nye materialer udviklet af miljøhensyn (med henblik på oprydning, 
energibesparelse osv.).
Nanoteknologi har f.eks. gjort det muligt at stille en tidlig diagnose i forbindelse med 
kroniske sygdomme og har forbedret syns- og høreapparater, hvilket øger ældres livskvalitet. 
Projektet NanoEar har udviklet metoder til behandling af sygdomme i det indre øre i form af 
nanopartikler, som er målrettede, bionedbrydelige og sporbare, og hvis frigivelse er 
kontrolleret. Denne metode har revolutioneret behandlingen af sygdomme i det indre øre. På 
energiområdet anvendes nanoteknologi til produktion af yderst energieffektive batterier, 
brændselsceller og letvægtsbiler, hvilket muliggør produktionen af kulstoffattige 
transportsystemer.
Gennem de seneste år har man forsøgt at indføre en politik til sikker og ansvarlig udvikling af 
nanoteknologier. Siden 2004 er der givet finansiel bistand til 40 projekter til nanosikkerhed, 
hvis samlede investering beløber sig til 185 mio. EUR (hvoraf 130 mio. EUR stammer fra 
henholdsvis FP6- og FP7-budgettet). Det er endnu ikke blevet påvist, at nanomateriale 
generelt er farligere end det øvrige materiale på markedet. Der er imidlertid fortsat behov for 
forskning med henblik på at fastslå, om nanomateriale kan være farligt for mennesker og 
miljøet, og på hvilken måde. De videnskabelige resultater af projekterne er blevet 
offentliggjort i videnskabelige publikationer og i det årlige kompendium fra det europæiske 
NanoSafetyCluster (http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-
compendium.html).
Kommissionen forsøger at finde en sammenhængende og lovgivningsmæssig tilgang til 
nanoteknologi i forbindelse med den igangværende revision af lovgivningen på dette område. 
Kommissionen vil meddele, hvorvidt og hvordan gennemførelsen skal tilpasses til de seneste 
videnskabelige resultater.
Konklusion

EU's nuværende retlige ramme og godkendelsesprocedurer for gmo'er er blandt de strengeste 
og mest omfattende i verden, hvilket ligeledes gælder de eksisterende regler og procedurer til 
risikovurdering af gmo'er. Forskningen inden for biosikkerhed, som gennem de seneste 25 år 
er finansieret af EU, har ikke kunne fastslå, at genetisk modificerede produkter er mere 
risikable end konventionelle eller økologiske produkter. Der findes endda nogle slående 
eksempler, som illustrerer, at anvendelsen af gmo'er under særlige omstændigheder kan have 
visse fordele.
Hvad angår fremstillede nanopartikler og -materialer, har disse nye teknologier vist sig at 
have en række fordele for samfundet, men som det ofte er tilfældet med nye teknologier, skal 
de forbundne risici vurderes nøje. Den risikostyring, der gennemføres i dag, skal sikre, at der 
træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med de nye teknologier samt 
forhindre, at de innovative forbrugerprodukter har uforudsete og skadelige virkninger."


