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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af EU's lovgivning om gmo'er, navnlig direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og 1830/2003
(2008/2306(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om 
udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer2,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. 
september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og 
sporbarhed af fødevarer og foderstoffer fremstillet af genetisk modificerede organismer3,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader4,

 der henviser til den anden beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 
5. marts 2007 om medlemsstaternes erfaringer med gmo'er, der markedsføres i henhold til 
direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 
(KOM(2007)0081),

 der henviser til beretningen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 25. 
oktober 2006 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (KOM(2006)0626),

 der henviser til beretningen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 17. 
september 2008 om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og 
mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foderstoffer 
fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF 
(KOM(2008)0560),

 der henviser til Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 4. december 2008,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2008),

                                               
1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
2 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
3 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.
4 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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A. der henviser til, at EU har indført omfattende lovgivningsmæssige rammer for genetisk 
modificerede organismer (gmo'er) baseret på forsigtighedsprincippet; der henviser til, at 
EU nu bør fokusere på gennemførelsen af disse lovgivningsmæssige rammer,

B. der henviser til, at alle medlemsstater nu har gennemført direktiv 2001/18/EF i national 
lovgivning,

C. der henviser til, at der er blevet udstedt færre end ti godkendelser af gmo'er i henhold til 
direktiv 2001/18/EF og færre end ti i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003; der 
henviser til, at disse godkendelser udelukkende vedrører import af gmo'er og ikke 
dyrkning af disse,

D. der henviser til, at ingen gmo er blevet godkendt til dyrkning siden 1998 i henhold til 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 1829/2003,

E. der henviser til, at der for øjeblikket er godkendt lidt færre end 30 gmo-produkter i EU, 
direkte eller som afledte produkter - bomuld, majs, raps, biomasse, soja, sukkerroer -
næsten udelukkende til import,

F. der henviser til, at EU's styrke består i et landbrug af høj kvalitet, som er i stand til at 
levere produkter af høj kvalitet; der henviser til, at denne styrke bør konsolideres,

G. der henviser til, at det er yderst nødvendigt for EU at beskytte sin biodiversitet,

H. der henviser til, at ifølge en særlig Eurobarometerundersøgelse, som blev offentliggjort i 
marts 2008, er 58 % af den samlede europæiske befolkning imod brugen af gmo'er i 
landbruget, mens 21 % støtter brugen af disse,

I. der henviser til, at gmo'er og især dyrkningen af disse giver anledning til diskussion og 
spørgsmål i samfundet såvel som i videnskabelige kredse; der henviser til, at gmo'er ofte 
opfattes af samfundet på en meget følelsesladet måde, som ikke nødvendigvis er baseret 
på videnskabelige grunde,

J. der henviser til, at medlemsstaterne bør arbejde tættere sammen om problematikken med 
gmo'er; der henviser til, at medlemsstaterne bør tage dette spørgsmål op på en praktisk og 
rationel måde frem for på en politisk måde,

Godkendelsesprocedure

1. understreger behovet for at øge gennemsigtigheden på europæisk og nationalt plan, 
navnlig med hensyn til miljø- og sundhedsaspekterne, for at forbedre borgernes tillid i 
godkendelsesproceduren;

2. bemærker, at EU's godkendelsesprocedure står over for væsentlige forsinkelser, og at 
mere end 50 ansøgninger om godkendelse behandles i øjeblikket; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at sådanne unødige forsinkelser undgås;

3. påpeger, at der under godkendelsesproceduren aldrig opnås et kvalificeret flertal for eller 
imod, hverken i forskriftsudvalget eller i Rådet, og at godkendelsesbeslutningen tages in 
fine af Kommissionen; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at påtage sig 
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deres ansvar for at undgå denne situation;

Harmonisering af miljørisikovurdering

4. understreger behovet for yderligere harmonisering af praksis og metoder til vurdering af 
de miljørisici, der er forbundet med gmo'er, især eftersom miljøvurdering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003 ikke er centraliseret, men uddelegeres af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til en medlemsstat;

5. understreger behovet for at videreudvikle miljørisikovurdering, navnlig i forbindelse med 
indvirkningen på ikkemålarter, den potentielle langsigtede virkning såvel som de 
potentielle konsekvenser af ændringerne i brugen af herbicider forårsaget af 
herbicidtolerante genetisk modificerede planter;

6. glæder sig over den igangværende revision af EFSA's retningslinjer for miljøvurdering på 
foranledning af Kommissionen; fremhæver betydningen af at tage hensyn til de 
ovennævnte aspekter inden for rammerne af denne revision;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give disse retningslinjer en normativ 
status;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og EFSA til at arbejde tættere sammen; 
understreger behovet for at forbedre medlemsstaternes deltagelse i 
risikovurderingsprocessen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tildele 
EFSA flere finansielle og menneskelige ressourcer;

Socioøkonomiske kriterier

9. understreger betydningen af at tage hensyn til socioøkonomiske hensyn i 
risikostyringsproceduren såsom potentielle fordele eller ulemper for landbrugere, 
forbrugere, samfundet i almindelighed, europæisk landbrug og de forskellige økonomiske 
sektorer (såsom fødevarer);

10. noterer sig den eksisterende mulighed under den aktuelle godkendelsesprocedure for at 
tage hensyn til andre legitime forhold; mener, at der bør tages hensyn til socioøkonomiske 
hensyn som ved andre legitime forhold;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en metodologisk ramme på 
EU-plan for at identificere relevante socioøkonomiske kriterier;

Information

12. understreger behovet for at forbedre oplysningen af offentligheden væsentligt; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at igangsætte oplysningskampagner for at øge 
offentlighedens bevidsthed og forståelse for at gøre det muligt for borgere at træffe 
oplyste valg;

13. understreger betydningen af, at de oplysninger om gmo'er, som medierne formidler til 
offentligheden, er videnskabeligt baserede;
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Sameksistens

14. understreger behovet for at sikre et effektivt frit valg for landbrugere og forbrugere 
mellem konventionelle, økologiske og genetisk modificerede produkter;

15. bemærker, at i 2005 udgjorde det samlede areal, som blev brugt til dyrkning af genetisk 
modificeret majs i EU, omkring 55.000 ha, og at dette areal i 2008 udgjorde mere end 
100.000 ha og dermed 1,19 % af det samlede areal, som bruges til majsdyrkning i EU; 
bemærker, at den eneste genetisk modificerede plante, som dyrkes i EU i dag, er majs 
MON810;

16. bemærker, at nogle medlemsstater har vedtaget nationale foranstaltninger vedrørende 
sameksistens i overensstemmelse med artikel 26 a, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage en rapport om de fremskridt, der er sket med 
gennemførelsen af nationale foranstaltninger vedrørende sameksistens;

17. mener, at regler om sameksistens bør angive klare bestemmelser vedrørende ansvar;

18. mener, at regler om sameksistens ligeledes bør omfatte biavlere;

19. opfordrer indtrængende de medlemsstater, som endnu ikke har vedtaget 
sameksistensforanstaltninger, til at vedtage sådanne foranstaltninger uden yderligere 
forsinkelser;

20. er imidlertid overbevist om, at en yderligere harmonisering af reglerne om sameksistens 
på EU-plan er nødvendig;

Mærkningstærskler for såsæd

21. er dybt bekymret over, at der ikke er blevet fastsat specifikke mærkningstærskler for 
tilstedeværelsen af genetisk modificeret såsæd i konventionel såsæd;

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage sådanne tærskler uden yderligere 
forsinkelser på grundlag af artikel 21, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF;

23. mener, at disse tærskler bør fastsættes så lavt som muligt;

Gmo-frie zoner

24. bemærker den eksisterende mulighed under den aktuelle godkendelsesprocedure for at 
træffe særlige foranstaltninger for følsomme områder, herunder forbud mod dyrkning af 
den pågældende gmo, på grundlag af en miljørisikovurdering baseret på videnskabelige 
oplysninger;

25. bemærker, at gmo-frie zoner også kan oprettes ved en frivillig aftale mellem alle berørte 
operatører i et bestemt område;

26. understreger, at ud over disse muligheder skal medlemsstaterne have ret til at forbyde 
dyrkning af gmo'er fuldstændigt i begrænsede geografiske områder, f.eks. i lokaliteter, der 
hører under Natura 2000-netværket;
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27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at præcisere den juridiske definition af 
gmo-frie zoner;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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