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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0343/2012 af Wiebke Reinhardt, tysk statsborger, og 2 504 
medunderskrivere, om ensartet mærkning af genetisk modificerede 
foderstoffer og levnedsmidler

Andragende 0807/2012 af Michael Groß-Hardt, tysk statsborger, om 
mærkning af fødevarer

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for indførelsen af en ensartet mærkning af genetisk modificerede 
foderstoffer og levnedsmidler samt heraf tilberedte produkter. Hun mener, at for at beskytte 
folkesundheden bør der være fuldstændig gennemsigtighed, når det drejer sig om oplysning af 
forbrugerne om tilstedeværelsen af genetisk modificerede komponenter i produkter. Der bør 
også gives oplysninger om sundhedseffekterne af genteknologi i foderstoffer og 
levnedsmiddelprodukter, og den videnskabelige forskning på området bør strække over 
mindst to generationer. Andrageren mener, at den utilstrækkelige oplysning er en trussel mod 
kroppens ukrænkelighed.

Sammendrag af andragende 0807/2012

Andrageren opfordrer til, at det angives tydeligt på fødevarer (med store røde bogstaver), om 
de indeholder genetisk modificerede bestanddele og/eller såkaldte nanopartikler, så 
forbrugerne kan træffe et velovervejet valg. Andrageren hævder, at der er fremsat 
utilstrækkelige beviser for, at GMO'er og nanoteknologi er uskadelige, hvilket fører til 
anvendelsen af større mængder pesticider. Han udtrykker også bekymring over den mulige 
forurening af ikkegenmodificerede afgrøder med frø fra nærliggende områder, hvor der 
dyrkes GMO-afgrøder. Det er andragerens opfattelse, at fødevarer med GMO-bestanddele og 
nanopartikler er uønskede og unødvendige.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0343/2012 :Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012).
0807/2012 : Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. oktober 
2012). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Vedrørende genetisk modificerede organismer (GMO'er)
Kommissionen er stærkt engageret i at sikre, at genmodificerede fødevarer og foder kun er
tilladt, hvis der ikke er sandsynlighed for, at det har negative virkninger på menneskers og dyrs 
sundhed eller på miljøet.  Med henblik herpå fastlægger EU-lovgivningen et veldefineret 
regelsæt for GMO'er, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/20031

og direktiv 2001/18/EF2. Ifølge disse rammer skal GMO'er, inden de markedsføres i EU, 
undergå en særlig sikkerhedsvurdering af den højest mulige standard af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for at sikre beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og 
af miljøet. Medlemsstaterne spiller også en vigtig rolle i forbindelse med risikovurderingen.

Det skal fremhæves, at EFSA ud over de sikkerhedsdata, der er leveret af ansøgeren, også i 
forbindelse med sin risikovurdering overvåger og tager hensyn til offentliggjorte undersøgelser. 
Denne proces sikrer, at relevante data er taget i betragtning af EFSA i forbindelse med 
vurderingen af sikkerheden af en GMO. Kommissionen kan også anmode EFSA om at vurdere 
eventuelle uafhængige undersøgelser, den har fået kendskab til, efter den videnskabelige 
udtalelse er vedtaget. Hertil kommer, at vurderingen af de potentielle risici for sundheden og 
miljøet ikke stopper med godkendelsesproceduren. Når en GMO er godkendt til fødevarer og 
foder eller til dyrkning overvåges de potentielle virkninger af genmodificerede planter på 
miljøet - også uforudsete virkninger. Overvågningsresultaterne vurderes for at se, om 
betingelserne for tilladelsen bør revideres.

Det bør endvidere præciseres, at herbicidtolerante (HT) GM-afgrøder er konstrueret til at være 
tolerante over for et givet herbicid. Dette betyder ikke i sig selv, at sprøjtning af HT-afgrøder 
vil forekomme hyppigere end for konventionelle afgrøder. Desuden er ingen HT-afgrøder 
blevet godkendt til dyrkning i EU, og der er derfor ikke opnået nogen praktisk erfaring med 
de potentielle virkninger, som HT-afgrøder kan have med hensyn til de samlede mængder af 
herbicider, der anvendes. Dog skal det bemærkes, at der i forbindelse med risikovurderingen 
af en GMO-afgrøde til dyrkningsformål foretages en vurdering af virkningerne på miljøet 
(umiddelbare, direkte eller indirekte) og af de specifikke forvaltningsteknikker, der anvendes, 
herunder ændringen af praksis med hensyn til herbicider, at dette er en del af processen, og at 
der tages hensyn hertil i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. 

Kommissionen er enig med andragerne i, at det er nødvendigt at give forbrugerne 
fyldestgørende oplysninger om tilstedeværelsen af tilladte GMO'er i foder og fødevarer, så de 
kan træffe et informeret valg i forbindelse med indkøb. GMO-lovgivningen sikrer allerede, at 
forbrugerne er fuldt informeret om tilstedeværelsen af GMO'er i foder og fødevarer. Ifølge 

                                               
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).
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forordning (EF) nr. 1829/2003 skal alle produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet 
af GMO'er, behørigt mærkes.  Eneste undtagelse er, når foderstoffer og fødevarer indeholder 
materiale, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er, hvor andelen ikke 
overstiger 0,9 % af fødevaren eller foderet individuelt betragtet, eller for fødevarer/foder, der 
består af en enkelt ingrediens, forudsat at forekomsten er utilsigtet eller teknisk uundgåelig. 
Lovgiveren besluttede, at forordning (EF) nr. 1829/2003 kun skulle gælde for fødevarer og 
foder fremstillet af en GMO, men ikke fødevarer og foder fremstillet med en GMO.  Den 
afgørende faktor er, om der er materiale fra det genmodificerede udgangsmateriale til stede i 
fødevaren eller foderet. Således er produkter opnået via dyrefoder indeholdende GMO, såsom 
æg, kød eller mælkeprodukter, ikke omfattet af det godkendelseskrav eller de mærkningskrav, 
der er nævnt i forordningen (betragtning 16). Efter et andragende i 2007 fra ngo'en 
Greenpeace, der krævede mærkning af disse produkter, der er opnået via dyrefoder 
indeholdende GMO, anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) om at afklare, hvorvidt transgener eller deres produkter kan inkorporeres i animalsk 
væv eller animalske produkter, i betragtning af hvad der sker med rekombinant protein og dna 
i mave-tarmkanalen hos kvæg. 

Den 19. juli 2007, efter en grundig analyse af eksisterende videnskabelige beviser, 
offentliggjorde EFSA en erklæring1, hvori den konkluderede, at:

 Biologisk aktive gener og proteiner er almindelige bestanddele i fødevarer og 
foderstoffer i forskellige mængder. Efter indtagelse ses en hurtig nedbrydning til kort 
dna eller peptidfragmenter i mave-tarmkanalen hos dyr.

 Et stort antal eksperimentelle undersøgelser af kvæg har indtil videre vist, at 
rekombinante dna-fragmenter eller proteiner afledt fra genetisk modificerede planter 
ikke er blevet påvist i væv, væsker eller spiselige produkter fra landbrugsdyr som 
slagtekyllinger, kvæg, svin eller vagtler. 

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at det var hensigtsmæssigt at opretholde den 
nuværende lovgivningsmæssige tilgang. 
Når det er sagt, forbyder EU-lovgivningen ikke anvendelsen af "GMO-fri"-mærkater for at 
indikere, at fødevarer ikke indeholder genmodificerede afgrøder eller ikke er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er, forudsat at de overholder de generelle regler om mærkning af fødevarer 
(direktiv 2000/13/EF2). Sådanne mærker er under udvikling i flere medlemsstater, og 
Kommissionen har iværksat en undersøgelse for at få en bedre forståelse af rækkevidden af og 
specifikationerne for disse mærker i EU og for at vurdere behovet for en eventuel 
harmonisering af dette område. Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i 
begyndelsen af 2013.
Kommissionen er enig med andragerne i, at konventionelle og økologiske afgrøder bør 
beskyttes mod sammenblanding med GMO'er.  Dette problem behandles i GMO-
lovgivningen, da medlemsstaterne ifølge artikel 26a i direktiv 2001/18/EF3 kan træffe 
passende sameksistensforanstaltninger for at forhindre utilsigtet forekomst af GMO’er i 
konventionelle og økologiske afgrøder. Kommissionen offentliggjorde i juli 2010 en 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
2 Direktiv 2000/13/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og 

præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler. EFT L 109 af 6.5.2000.
3 EFT L 106 af 17.4.2001.
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henstilling om retningslinjer for udvikling af nationale sameksistensforanstaltninger1, og 
Europæiske Kontor for Sameksistens (ECoB) bistår medlemsstaterne i udformningen og 
gennemførelsen af disse sameksistensforanstaltninger.
Endelig er Kommissionen er klar over, at mange europæiske borgere er berørt af dyrkning af 
GMO'er i EU af årsager, som ikke kun vedrører sikkerheden.  Derfor offentliggjorde 
Kommissionen i juli 2010 et forslag til forordning, der giver medlemsstaterne mulighed for at 
forbyde eller begrænse dyrkning af GMO'er på en del af eller hele deres område af andre 
grunde end risici for sundheden og miljøet2. Dette forslag drøftes for nuværende i Europa-
Parlamentet og Rådet.
Vedrørende tilstedeværelsen af nanopartikler i fødevarer
Industrielt fremstillede nanomaterialer, når de bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med 
fremstilling, tilberedning eller behandling, skal være sikre, når de markedsføres i EU i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen3.

Ifølge den gældende forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye 
levnedsmiddelingredienser, kræves der for levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, 
såsom industrielt fremstillede nanomaterialer, som er fremstillet ved en fremstillingsproces, 
der ikke blev benyttet i maj 1997, hvis denne proces medfører betydelige ændringer i 
sammensætningen eller strukturen, en forudgående godkendelse, der er baseret på en 
videnskabelig risikovurdering, inden de kan markedsføres i EU.

Kommissionen er enig med andragerne i, at der er behov for, at forbrugerne oplyses om 
tilstedeværelsen af nanomaterialer i fødevarer. Dette behov er blevet anerkendt i den nye 
forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, som vil træde i kraft 
den 13. december 2014. Sidstnævnte forordning indeholder udtrykkelige bestemmelser om, at 
alle ingredienser, der er til stede i form af industrielt fremstillet nanomateriale, tydeligt skal 
angives i ingredienslisten, og om, at navnene på sådanne ingredienser skal efterfølges af ordet 
"nano" i parentes4. Til dette formål definerer forordningen "industrielt fremstillede 
nanomaterialer" som bevidst fremstillet materiale, der har en eller flere dimensioner i 
størrelsesordenen 100 nm eller derunder, eller som består af separate funktionelle dele enten 
internt eller på overfladen, hvoraf mange har en eller flere dimensioner i størrelsesordenen 
100 nm eller derunder, herunder strukturer, agglomerater eller aggregater, der kan være større 
end 100 nm, men som bevarer egenskaber, der er karakteristiske for nanostørrelse. Endelig 
kræves det i forordningen, at de obligatoriske oplysninger er let læselige, når de anføres på 
emballagen eller etiketten, og at de angives med typer i en skriftstørrelse, der er lig med eller 
større end 1,2 mm - og på 0,9 mm for så vidt angår emballager eller beholdere, hvis største 
yderflade har et flademål på under 80 cm2.

Afslutningsvis vil Kommissionen gerne igen understrege sit fulde engagement med hensyn til 
at garantere sikkerheden for sundheden og miljøet i forhold til GMO'er. Den europæiske 
risikovurderingsproces er anerkendt som værende blandt de strengeste i verden. Den 
europæiske lovgivning kræver også, at produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet 
af GMO'er, er tydeligt mærket. Derfor mener Kommissionen baseret på de foranstaltninger, 
                                               
1 EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1.
2 COM(2010)0375, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
3 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
4 Artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011.
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der er nævnt ovenfor, at forbrugernes ret til sikkerhed og fuldstændige og gennemsigtige 
oplysninger med hensyn til GMO'er er fuldt ud opfyldt.

Hvad angår nanoteknologi mener Kommissionen, at den nye forordning (EU) nr. 1169/2011 
fastlægger et omfattende regelsæt, der håndterer andragernes bekymringer.


