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Om: Andragende 0198/2012 af Jean-Marie Sirvins, fransk statsborger, om 
genmodificerede organismer (gmo'er) og biavl

1. Sammendrag

Andrageren er en ud af en lang liste af andragere, som har underskrevet et onlineandragende 
om uforeneligheden mellem gmo'er og biavl. Dette refererer til Domstolens nyligt afsagte 
dom af 6. september 2011 som svar på tre præjudicielle spørgsmål, som var indbragt for den 
af en domstol i Bayern (Tyskland). Sammenfattende fastslår denne dom, at honning og andre 
kosttilskud indeholdende pollen produceret af genmodificerede organismer er levnedsmidler, 
som ikke kan markedsføres uden forudgående godkendelse. Andrageren mener, at 
multinationale firmaer i deres profitbegær nu med forskellige kneb forsøger at omgå denne 
afgørelse, og han anmoder derfor EU om at være opmærksom på sådanne manøvrer og om 
omgående indgriben fra Kommissionens side, ligesom han gerne vil have præciseret, hvad 
Kommissionen agter at gøre for at forhindre dem i dette forehavende. Han foreslår selv 
forskellige forholdsregler, der kan gennemføres omgående.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Kommissionen ønsker at redegøre nærmere for konsekvenserne af Domstolens dom af 
6. september 20111 om honning med oprindelse i såvel europæiske lande som tredjelande. En 
honning, der indeholder pollen fra en genetisk modificeret plante, henhører under 

                                               
1 Sag C-442/09, Karl Heinz Bablok m.fl. mod Freistaat Bayern.
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anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer 
og foderstoffer. Det betyder, at dette pollen skal godkendes, og at honning indeholdende dette 
pollen skal overholde de i nævnte forordning fastsatte mærkningskrav.

Hvad angår MON 810-majs omfatter den nugældende godkendelse en række 
fødevareanvendelser af denne majs som sådan, men ikke anvendelse af dens pollen i 
fødevarer og mere specielt i honning. Kommissionen har følgelig iværksat en række 
foranstaltninger med henblik på at garantere sikkerheden for forbrugerne og på at finde frem 
til praktiske løsninger for hele biavlssektoren. 

 For det første har Kommissionen anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) om at afgive en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved pollen fra MON 810-
majs, når dette pollen forekommer i fødevarer. Den 20. oktober 20111 konkluderede 
EFSA, at pollen fra MON 810-majs er lige så sikkert som enhver anden type pollen fra 
konventionel majs. 

 Selskabet Monsanto er blevet anmodet om at indgive en anmodning om godkendelse, som 
også omfatter godkendelse af pollen fra MON 810-majs i fødevarer. Denne anmodning 
kom EFSA i hænde den 12. marts 2012 og er ved at blive evalueret. 

 Desuden er Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) i færd med at udvikle metoder 
til sporing og kvantificering af genetisk modificeret pollen i honning med henblik på at 
hjælpe medlemsstaterne med at tage hensyn til implikationerne af Domstolens dom i 
forbindelse med deres overvågningsvirksomhed. 

 Kommissionen, som er bevidst om den i andragendet omhandlede problematik vedrørende 
sameksistensen mellem genmodificerede afgrøder og biavl i Europa, har anmodet Det 
Europæiske Kontor for Sameksistens 2 om at opdatere de eksisterende dokumenter om 
sameksistensen mellem genmodificerede og konventionelle afgrøder med henblik på 
navnlig at tage hensyn til problemerne i forbindelse med biavl og i forbindelse med de 
adskillelsesafstande, der skal fastsættes for at undgå tilstedeværelsen af genetisk 
modificeret pollen i honning i forskellige koncentrationer. Denne opdatering, som vil være 
færdiggjort ved udgangen af 2012, skulle gøre det muligt for medlemsstaterne, hvis de 
ønsker det, at træffe foranstaltninger vedrørende sameksistensen mellem genmodificerede 
afgrøder og biavl for på denne måde at begrænse eller undgå tilstedeværelsen af genetisk 
modificeret pollen fra majs og fra alle andre planter i honning. 

 Kommissionen deler andragerens opfattelse med hensyn til behovet for at foretage en 
grundig vurdering af genetisk modificerede planters mulige indvirkninger på miljøet og i 
særdeleshed på bier. Der er i vurderinger af genmodificerede organismers indvirkning på 
miljøet altid blevet taget hensyn til bier i disses egenskab af ikke-målorganismer. Ikke 
desto mindre er Kommissionen i forbindelse med den igangværende revision af EFSA’s 
nye retningslinjer vedrørende evalueringen af genmodificerede organismers indvirkning 
på miljøet3, hvormed formålet er at styrke evalueringen af risici gennem vedtagelsen af 
mere detaljerede og strengere kriterier, i særlig grad opmærksom på indvirkningen på bier 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2434.htm.
2 http://ecob.jrc.ec.europa.eu/.
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/120621.htm.
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og mere generelt på bestøvende insekter. EFSA, medlemsstaterne og de berørte parter er 
alle nært inddraget i denne procedure . 

 Kommissionen er i færd med at gøre sig nogle overvejelser vedrørende den eventuelle 
nytte af i honningdirektivet1 at indføje en præcisering vedrørende det forhold, at pollen 
ikke er en ingrediens, men en bestanddel i honning.

 Endelig ønsker Kommissionen at understrege, at den med allerstørste opmærksomhed 
følger problematikken vedrørende samspillet mellem pesticider og bier, og at der med 
hensyn hertil er truffet en række foranstaltninger for i størst muligt omfang at begrænse 
enhver potentiel indvirkning på sidstnævnte.

Konklusion

Som konklusion ønsker Kommissionen at understrege, at den tillægger det stor betydning, at 
der opstilles garantier for genmodificerede organismers sikkerhed for menneskers og dyrs 
sundhed og for miljøet. EU’s procedurer for evaluering af genmodificerede organismer er i 
øvrigt anerkendt som værende de strengeste i verden.

I lyset af alle de ovenfor opregnede foranstaltninger mener Kommissionen, at forbrugernes 
sikkerhed og deres ret til gennemsigtighed er fuldt ud garanteret, og at de konsekvenser, som 
Domstolens dom af 6. september 2011 har haft for biavlssektoren, er ved at være under 
kontrol. Følgelig mener Kommissionen ikke, at det på grundlag af denne dom er berettiget at 
suspendere tilladelsen til at dyrke MON 810-majs og de øvrige procedurer for tilladelse til at 
dyrke genetisk modificerede planter.

                                               
1 Direktiv 2001/110/EF om honning; EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47.


