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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 
2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde 
dyrkning af gmo'er på deres område
(KOM(2010)0375 – C7–0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0375),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0178/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 9. 
december 20101,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 […],

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192,

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaternes hensyntagen til faktorer vedrørende beskyttelsen af fauna og flora, 
arealanvendelse eller lokalplanlægning, som er områder, hvor de har bevaret væsentlige 
kompetencer, berettiger, at denne forordning baseres på traktatens artikel 192.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til dette regelsæt skal der 
foretages en risikovurdering for hver 
enkelt gmo til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet. Denne godkendelsesprocedure 
har til formål at sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, 
dyrs sundhed og velfærd, miljøet samt 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende.

(2) I henhold til dette regelsæt skal der 
foretages en vurdering for hver enkelt gmo 
til dyrkning af de direkte og indirekte 
risici på kort og lang sigt, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet. Denne godkendelsesprocedure 
har til formål at sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, 
dyrs sundhed og velfærd, miljøet samt 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom det er afgørende at sikre en bedre gennemførelse af direktiv 2001/18, er det 
nødvendigt at gentage den nøjagtige ordlyd, hvad angår de gældende lovgivningsmæssige 
krav til evalueringen af den risiko, gmo'erne udgør for miljøet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I denne forbindelse bør 
Kommissionen først og fremmest sikre, at 
de gældende lovgivningsmæssige krav til 
vurderingen af den risiko, gmo'erne 
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udgør, som anført i direktiv 2001/18, 
særlig bilag II hertil, gennemføres 
korrekt, herunder af de europæiske 
agenturer, der har til opgave at foretage 
vurderingen, i overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Rådet (miljø) 
den 4. december 2008. Alle Rådets krav 
vedrørende proceduren for vurdering og 
vurderingens omfang bør gennemføres 
for at sikre iværksættelsen af direktiv 
2001/18/EF. Gennemførelsen af disse 
lovgivningsmæssige krav er nødvendig for 
at sikre den uundværlige tillid til 
risikovurderingen og de institutioner, der 
udfører vurderingen. Kommissionen bør
især sikre, at de nødvendige retningslinjer 
for gmo-risikovurderingen vedtages. Disse 
retningslinjer bør ikke hovedsagelig tage 
udgangspunkt i princippet om væsentlig 
overensstemmelse eller begrebet 
sammenlignende sikkerhedsvurdering og 
bør gøre det muligt klart at identificere de 
direkte og indirekte virkninger på lang 
sigt såvel som videnskabelige 
usikkerhedsfaktorer. Kommissionen bør 
desuden sikre, at vurderingsprocedurerne 
sikrer medlemsstaternes, de kompetente 
videnskabelige organers og andre 
passende interessenters fulde deltagelse, 
og at ændringer i brugen af herbicider 
som følge af de genetisk modificerede 
planters tolerance over for disse 
herbicider bliver evalueret under 
hensyntagen til de nationale politikker til 
nedbringelse af brugen af pesticider.

Or. fr

Begrundelse

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område samt ændre disse 
foranstaltninger, i den udstrækning de 
finder det hensigtsmæssigt, på alle stadier i 
proceduren for godkendelse, fornyet 
godkendelse eller tilbagetrækning fra 
markedet af de pågældende gmo'er. Dette
bør også gælde genetisk modificerede 
sorter af frø og planteformeringsmateriale, 
der markedsføres i henhold til den 
relevante lovgivning om markedsføring af 
frø og planteformeringsmateriale, navnlig 
direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF.
Foranstaltningerne bør udelukkende 
vedrøre dyrkning af gmo'er og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetiske modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter, eller høstprodukter 
heraf. Foranstaltningerne bør heller ikke 
have konsekvenser for dyrkningen af sorter 
af frø og planteformeringsmateriale, der 
ikke er genetisk modificeret, og hvori der 
påvises utilsigtede eller teknisk 
uundgåelige spor af EF-godkendte gmo'er.

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område samt ændre disse 
foranstaltninger, i den udstrækning de 
finder det hensigtsmæssigt, på alle stadier i 
proceduren for godkendelse, fornyet 
godkendelse eller tilbagetrækning fra 
markedet af de pågældende gmo'er.
Påbegyndelse af dyrkning er nært 
forbundet med arealanvendelsen og 
beskyttelsen af flora og fauna, som er 
områder, hvor medlemsstaterne har 
bevaret væsentlige kompetencer.
Muligheden for at vedtage disse 
foranstaltninger bør også gælde genetisk 
modificerede sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der 
markedsføres i henhold til den relevante 
lovgivning om markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, navnlig direktiv 
2002/53/EF og 2002/55/EF.
Foranstaltningerne bør udelukkende 
vedrøre dyrkning af gmo'er og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetiske modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter, eller høstprodukter 
heraf. Foranstaltningerne bør heller ikke 
have konsekvenser for dyrkningen af sorter 
af frø og planteformeringsmateriale, der 
ikke er genetisk modificeret, og hvori der 
påvises utilsigtede eller teknisk 
uundgåelige spor af EF-godkendte gmo'er.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen begrunder anvendelsen af nærhedsprincippet og henstillinger i spørgsmålet 
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om sameksistens med forskellene i praksis på landbrugsområdet mellem og inden for de 
enkelte medlemsstater. Økosystemerne og recipientmiljøerne er præget af tilsvarene forskelle.
I øvrigt berører gmo'erne territoriale aspekter, hvor medlemsstaterne har bevaret væsentlige 
kompetencer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge lovrammen for godkendelse af 
gmo'er kan en medlemsstat ikke ændre det 
niveau for beskyttelse af menneskers/dyrs 
sundhed og af miljøet, der er fastsat på EU-
plan, og denne situation må der ikke 
ændres ved. Medlemsstaterne kan dog 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse og på grundlag af andre forhold 
end dem, der i forvejen er taget stilling til
inden for rammerne af det harmoniserede 
EU-regelsæt, som allerede omfatter 
procedurer for hensyntagen til de risici, 
en gmo til dyrkning kan udgøre for 
sundheden og miljøet. De pågældende 
foranstaltninger bør ydermere være i 
overensstemmelse med traktaterne, især 
princippet om ikke-forskelsbehandling 
mellem nationale og ikke-nationale 
produkter og artikel 34 og 36 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, samt med Unionens 
relevante internationale forpligtelser, 
navnlig forpligtelser indgået i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO).

(8) Ifølge lovrammen for godkendelse af 
gmo'er kan en medlemsstat ikke ændre det 
niveau for beskyttelse af menneskers/dyrs 
sundhed og af miljøet, der er fastsat på EU-
plan, og denne situation må der ikke 
ændres ved. Medlemsstaterne kan dog 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse og på grundlag af forhold, der 
supplerer dem eller er forskellige fra dem, 
der i forvejen er vurderet inden for 
rammerne af det harmoniserede EU-
regelsæt. Medlemsstaternes begrundelser 
kan omfatte hensyntagen til 
miljøkonsekvenser, der supplerer dem, der 
i forvejen er omfattet af risikovurderingen 
i del C i direktiv 2001/18/EF, og kan 
følgelig i det mindste delvist omfatte 
hensyntagen til videnskabelige data 
vedrørende centrale, lokale eller regionale 
miljøkonsekvenser for recipientmiljøerne.
Disse begrundelser kan også afhænge af 
faktorer, der ikke er direkte forbundet 
med risikoevaluering, men med 
risikostyring eller andre nationale 
politikker. Medlemsstaternes begrundelser 
kan også omfatte bl.a. risiko for resistens 
hos ukrudtsplanter eller målorganismer 
eller en plantes invasive potentiale.
Begrundelsen kan ligeledes omfatte 
socioøkonomiske betragtninger såsom den 
praktiske gennemførlighed og 
omkostningerne i forbindelse med 
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foranstaltningerne i artikel 26 i direktiv 
2001/18/EF til hindring af utilsigtet 
forekomst af gmo'er i andre produkter, 
fragmentering af landområderne og 
ændringer i landbrugspraksis som følge 
af ordninger for intellektuel ejendomsret, 
eller socialpolitiske mål såsom bevarelse 
af diversificerede og specifikke 
landbrugspraksisser. De pågældende 
foranstaltninger bør ydermere være i 
overensstemmelse med traktaterne, især 
princippet om ikke-forskelsbehandling 
mellem nationale og ikke-nationale 
produkter og artikel 34 og 36 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, samt med Unionens 
relevante internationale forpligtelser, 
navnlig forpligtelser indgået i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Or. fr

Begrundelse

En undersøgelse af den nationale, regionale eller lokale indvirkning af dyrkning af en eller 
flere gmo'er med tilsvarende karakteristika er altid, i hvert fald delvist, baseret på 
videnskabelige data og berører miljøspørgsmål, der måske – eller måske ikke - allerede er 
blevet drøftet på EU-plan. Miljøhensynet er relevant, men også det, der giver 
medlemsstaterne de stærkeste retlige garantier for, at der vil kunne træffes nationale 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På grundlag af nærhedsprincippet er det 
ikke formålet med denne forordning at 
harmonisere betingelserne for dyrkning i 
medlemsstaterne, men at give 
medlemsstaterne frihed til under 
påberåbelse af andre hensyn end
videnskabelige vurderinger af sundheds-
og miljømæssige risici at forbyde dyrkning 
af gmo'er på deres område. Dertil kommer, 

(9) På grundlag af nærhedsprincippet er det 
ikke formålet med denne forordning at 
harmonisere betingelserne for dyrkning i 
medlemsstaterne, men at give 
medlemsstaterne frihed til under 
påberåbelse af hensyn der supplerer eller 
er forskellige fra videnskabelige 
vurderinger af sundheds- og miljømæssige 
risici at forbyde dyrkning af gmo'er på 
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at et af målene med Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 
1998 om en informationsprocedure med 
hensyn til tekniske standarder og forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester, som er at 
gøre det muligt for Kommissionen at 
operere med muligheden af at vedtage 
bindende EU-retsakter, ikke ville blive 
opfyldt ved systematiske notifikationer af
medlemsstaternes foranstaltninger i 
henhold til nævnte direktiv. Eftersom de 
foranstaltninger, medlemsstaterne kan 
vedtage i henhold til denne forordning, 
ikke kan vedrøre markedsføringen af 
gmo'er og således ikke ændrer ved 
betingelserne for markedsføring af gmo'er, 
der er godkendt i henhold til gældende 
lovgivning, forekommer 
notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF 
desuden ikke at være den mest velegnede 
informationskanal for Kommissionen. Som 
en undtagelsesbestemmelse bør direktiv 
98/34/EF derfor ikke finde anvendelse. Et 
enklere system for meddelelse af nationale 
foranstaltninger, inden disse vedtages, 
synes at være et mere hensigtsmæssigt 
redskab for Kommissionen til at holde sig 
orienteret om disse foranstaltninger.
Foranstaltninger, som medlemsstaterne 
agter at vedtage, bør således en måned 
forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

deres område. Dertil kommer, at et af 
målene med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn 
til tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, som er at gøre det muligt for 
Kommissionen at operere med muligheden 
af at vedtage bindende EU-retsakter, ikke 
ville blive opfyldt ved systematiske 
notifikationer af medlemsstaternes 
foranstaltninger i henhold til nævnte 
direktiv. Eftersom de foranstaltninger, 
medlemsstaterne kan vedtage i henhold til 
denne forordning, ikke kan vedrøre 
markedsføringen af gmo'er og således ikke 
ændrer ved betingelserne for 
markedsføring af gmo'er, der er godkendt i 
henhold til gældende lovgivning, 
forekommer notifikationsproceduren i 
direktiv 98/34/EF desuden ikke at være den 
mest velegnede informationskanal for 
Kommissionen. Som en 
undtagelsesbestemmelse bør direktiv 
98/34/EF derfor ikke finde anvendelse. Et 
enklere system for meddelelse af nationale 
foranstaltninger, inden disse vedtages,
synes at være et mere hensigtsmæssigt 
redskab for Kommissionen til at holde sig 
orienteret om disse foranstaltninger.
Foranstaltninger, som medlemsstaterne 
agter at vedtage, bør således en måned 
forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

Or. fr

Begrundelse

Fællesskabets risikovurdering kan ikke undersøge virkningen af gmo'er i alle berørte 
økosystemer og recipientmiljøer. Endvidere bliver visse miljømæssige eller 
landbrugsmiljømæssige aspekter ikke belyst i fællesskabsvurderingen. Vi må derfor give 
medlemsstaterne mulighed for at påberåbe sig miljømæssige årsager, uden at disse 
nødvendigvis sætter spørgsmålstegn ved den vurdering, der gennemføres på fællesskabsplan, 
eftersom denne ikke kan være udtømmende.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2001/18/EF ændres således:
-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre 
utilsigtet forekomst af GMO'er i andre 
produkter."

Or. fr

Begrundelse

Eventuel dyrkning af gmo'er bør ikke skabe yderligere omkostninger for konventionelle eller 
økologiske landbrug. Det er derfor hensigtsmæssigt at pålægge medlemsstaterne at træffe 
foranstaltninger, der kan hindre forekomsten af gmo'er i andre produkter. Disse 
foranstaltninger er i øjeblikket frivillige i henhold til den nuværende ordlyd af artikel 26a. 
Særlig opmærksomhed bør rettes mod eventuel forurening på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF indsættes følgende 
artikel med virkning fra denne 
forordnings ikrafttræden:

1) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 26b "Artikel 26b

Dyrkning Dyrkning
Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af alle eller bestemte 
gmo'er, der er godkendt i henhold til del C 
i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og er genetisk modificerede 

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af alle eller bestemte 
gmo'er, der er godkendt i henhold til del C 
i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og er genetisk modificerede 
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sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at:

sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at:

a) de pågældende foranstaltninger er 
begrundet i andre forhold end dem, der 
vedrører de uønskede virkninger for 
sundheden og miljøet, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er,

a) de pågældende foranstaltninger er 
begrundet i

i) andre forhold, der vedrører 
miljømæssige virkninger, der vil kunne 
være forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som er 
supplerende i forhold til de miljømæssige 
virkninger, der er undersøgt under 
evalueringen af de negative virkninger på 
miljøet i henhold til del C i dette direktiv,
eller
ii) manglende eller utilstrækkelige data 
om de potentielle negative virkninger, 
udsætning af gmo'er kan få for en 
medlemsstats område eller biodiversitet,
eller
iii) andre forhold, som bl.a. kan omfatte 
ændringer af landbrugspraksis, 
arealanvendelse, fysisk planlægning, 
socioøkonomiske følger eller andre 
legitime faktorer

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Or. fr
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Begrundelse

Den risikovurdering, der gennemføres på fællesskabsplan kan ikke være udtømmende. 
Desuden bør manglende eller utilstrækkelige data om gmo'ers potentielle negative virkning 
på økosystemer eller specifikke nationale recipientmiljøer være tilstrækkelig grund til at 
tillade en medlemsstat at forbyde dyrkning af den eller de pågældende gmo'er. Andre faktorer 
bør, uanset om de er relateret til miljøpåvirkning eller ej, også kunne påberåbes af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
[…]dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft 20 dage
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. fr
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BEGRUNDELSE

1 - Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet 
af genetisk modificerede organismer (gmo'er) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 
opstiller en meget stram ramme, som, hvis den bliver korrekt håndhævet, vil give en høj grad 
af beskyttelse af menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed og velfærd, miljøet og 
forbrugernes interesser og samtidig sikre et velfungerende indre marked. Direktivet tillader 
kun markedsføring af gmo'er, hvis en specifik miljørisikovurdering er foretaget i 
overensstemmelse med principperne i bilag II og på grundlag af oplysninger fra anmelderen 
som angivet i bilag III. Bilag II, som fastsætter de gældende principper for 
miljørisikovurderingen, kræver, at direkte og indirekte umiddelbare og forsinkede virkninger 
tages i betragtning, samt en analyse af de kumulative langsigtede virkninger med relevans for 
udsætningen og markedsføringen af gmo'er. "Kumulative langsigtede virkninger" henviser til 
tilladelsers akkumulerede virkning på den menneskelige sundhed og miljøet, herunder bl.a. 
flora og fauna, jordens frugtbarhed, jordens nedbrydelse af organisk materiale, føde- og 
foderkæden, den biologiske mangfoldighed, dyrs sundhed og resistensproblemer i forhold til 
antibiotika.

Ifølge direktivets bilag II og III er det nødvendigt at gennemføre undersøgelser om 
betingelserne for udsætning og om recipientmiljøet, der omfatter en tilbundsgående 
undersøgelse af de recipientmiljøer, hvor dyrkningen er planlagt, samt oplysninger om 
interaktion mellem gmo'er og miljø.

Bilag III-VII indeholder bestemmelser vedrørende oplysninger om overvågning, kontrol, 
behandling af affald og beredskabsplaner, herunder overvågningsteknikker, kontrol med 
udsætningen, affaldsbehandling og især beredskabsplaner, som gør det muligt at indføre 
metoder til dekontaminering af de berørte områder, isolering af områder, og beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet i tilfælde af utilsigtede virkninger.

I øvrigt hedder det i artikel 19 i direktiv 2001/18 om tilladelse, at kun hvis der er givet 
tilladelse til markedsføring af en gmo, må dette produkt bruges uden yderligere anmeldelse, 
for så vidt de særlige brugsvilkår og de deri indeholdte krav med hensyn til miljøer og/eller 
geografiske områder overholdes nøje.

2 – Målene med Kommissionens forslag

Dette forslag er fremsat på baggrund af vedholdende modstand i den europæiske offentlighed 
mod udsætning af gmo'er og anvendelsen heraf i landbruget. Ifølge den seneste 
Eurobarometer-undersøgelse om dette spørgsmål, som blev offentliggjort i oktober 2010, 
mener 61 % af Europas befolkning, at gm-fødevarer foruroliger dem, og samme andel (61 %) 
er uenig i, at udviklingen af gm-fødevarer bør fremmes. Kun 21 % er enige (mod 58 % 
uenige) i udsagnet om, at gm-fødevarer er sikre for de kommende generationer. Mindre end 
en fjerdedel af de europæiske borgere (23 %) er enig i, at gm-fødevarer ikke skader miljøet, 
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mens mere end 53 % er uenige i dette udsagn (og fjerdedel svarede ved ikke). Endelig er der i 
intet land et flertal af respondenter, som tilslutter sig udsagnet om, at gm-fødevarer er gode 
for den nationale økonomi.

Den manglende tillid i den europæiske offentlighed til genmodificerede landbrugsprodukter er 
først og fremmest knyttet til det forhold, at direktiv 2001/18 ikke er blevet seriøst håndhævet.
De foreskrevne undersøgelser er nemlig reelt ikke blevet gennemført af ansøgerne om 
tilladelse, det være sig undersøgelser af langsigtede virkninger, forudgående undersøgelser af 
recipientmiljøer, eller beregninger af de socioøkonomiske virkninger.

Direktivets krav vedrørende risikovurdering er ikke overholdt, og disse mangler i 
gennemførelsen forklarer modstand i flere medlemsstater mod dyrkning af gmo'er i deres 
land. Det skal her understreges, at dyrkning og udsætning af genmodificerede planter på det 
nationale område er et særskilt spørgsmål, som ikke vedrører spørgsmålene om tilladelse til 
markedsføring og forbrug og den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, som ikke er 
omfattet af denne tekst.

I sine konklusioner, som det vedtog enstemmigt den 4. december 2008, krævede Rådet en 
styrkelse af miljøvurderingen og overvågningsordningen og bemærkede, at Kommissionens 
mandat til EFSA omfattede en detaljeret vurdering af de langsigtede miljømæssige 
konsekvenser af brug af genmodificerede planter og en udvidelse af den detaljerede 
risikovurdering.

Rådet anmodede i overensstemmelse med gældende lovgivning navnlig om fastlæggelse af 
genmodificerede planters potentielle indvirkning på recipientmiljøet, kortlægning af de 
geografiske områder i EU, hvor genetisk modificerede planter kan placeres, og valg af 
passende metoder til vurdering af den potentielle langsigtede virkning af genmodificerede 
planter, herunder eksperimentelle metoder. Rådet efterspurgte også en strengere definition af 
kriterier og krav til vurdering af alle genmodificerede planter, der kunne sikre den nødvendige 
kohærens mellem vurderingerne af de risici, der er forbundet med genmodificerede planter, 
der producerer aktive stoffer, som er omfattet af direktiv 91/414/EF, og de risici, der er 
forbundet med de tilsvarende plantebeskyttelsesmidler.

Rådet krævede også, at der blev gennemført og offentliggjort en regelmæssig og grundig 
overvågning af indehaverne af tilladelser med henblik på at afdække eventuelle negative 
virkninger fastsat i direktivet. De overvågningsaktiviteter, der skal udvikles, og resultaterne 
sendes til Kommissionen og gøres tilgængelige for offentligheden. Ingen seriøs 
overvågningsundersøgelse er dog blevet gennemført til dato, og kontrolsystemerne er ikke på 
plads.

Rådet bad også om at få forlagt en rapport om direktivets gennemførelse, herunder en 
vurdering af de socioøkonomiske følger af udsætning og markedsføring af gmo'er, således at 
en rapport kunne forelægges inden juni 2010.

Endelig udtrykte Rådet ønske om forbedringer i EFSA's arbejdsmetoder. På daværende 
tidspunkt blev det fastslået, at medlemsstaterne skulle have større mulighed for at udtale sig 
om supplerende oplysninger fra anmelderen, at der burde etableres et omfattende netværk af 
videnskabelige organisationer, at det var vigtigt, at enhver potentiel divergens mellem 
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ekspertudtalelser blev identificeret og drøftet, at det var vigtigt, at der udførtes systematisk og 
uafhængig forskning i de forskellige risici, og at uafhængige forskere fik adgang til alt 
relevant materiale. Der er dog kun foretaget få uafhængige risikovurderinger. Der har desuden 
vist sig at være klare interessekonflikter, hvorfor en reform af EFSA's evalueringsprocedurer 
må være nært forestående, men dog endnu ikke er blevet gennemført.

Følgelig forekommer visse medlemsstaters forbehold fuldt ud berettigede over for denne 
inkohærente og mangelfulde gennemførelse af direktiv 2001/18 og dermed i forordning 
1829/2003.

Det primære mål er derfor at gøre fremskridt hen imod en effektiv anvendelse af den 
eksisterende lovgivning om risikovurdering.

3 – Forslagets retlige aspekter

Det er i denne sammenhæng glædeligt, at Kommissionens forslag til forordning tager sigte på 
at tildele medlemsstaterne beføjelser, hvad angår brugen af deres område til dyrkning af 
gmo'er. Det bør kobles sammen med udarbejdelsen af nye retningslinjer for vurdering af 
sundheds- og miljømæssige risici, som skal gøre det muligt endeligt at sikre en effektiv 
anvendelse af de regler, der er fastsat i direktiv 2001/18 og bilag II hertil. Dette forslag skal 
også ses i relation til direktivets artikel 19, stk. 1, der definerer de særlige betingelser for brug, 
hvor medlemsstaterne bør være mere krævende.

Først og fremmest bør forordningsforslagets ordlyd ikke være begrænset til en negativ 
definition af de begrundelser, medlemsstaterne kan forventes at påberåbe sig. Både Rådets og 
Europa-Parlamentets juridiske tjenester har i deres respektive udtalelser givet udtryk for 
stærke forbehold, hvad angår lovligheden af nationale foranstaltninger truffet af 
medlemsstater ud fra motiver, der har meget lidt at gøre med miljøhensyn, såsom offentlig 
moral, ro og orden eller etik. Det må desuden være på tide at erkende, at en 
miljørisikovurdering gennemført på fællesskabsplan ikke kan være udtømmende, fordi der 
findes så mange forskellige økosystemer i Europa og så mange mulige direkte eller indirekte 
virkninger.

For at sikre respekt for det indre marked og fællesskabsvurderingerne – for så vidt de 
nødvendige reformer er i stand til at genskabe EFSA's gmo-panels troværdighed – bør de 
begrundelser, medlemsstaterne anfører forblive supplerende i forhold til dem, vurderes af 
EFSA. Medlemsstaterne bør dog også kunne henvise til miljømæssige eller
landbrugsmiljømæssige forhold, især af lokal og/eller regional karakter, som ikke er dækket 
af en fællesskabsvurdering. Medlemsstaternes begrundelser vil nødvendigvis i det mindste 
delvist tage udgangspunkt i videnskabelige data, uanset om de vedrører miljømæssige 
konsekvenser eller andet.

Den sondring, som Kommissionen anvender i sin begrundelse, mellem en "videnskabelig" 
vurdering, som sker på fællesskabsplan på den ene side, og grunde, der intet har at gøre med 
den videnskabelige debat om de miljømæssige virkninger på den anden side, er forenklet og 
tager ikke hensyn til den komplekse forbindelse mellem risikovurdering og risikostyring.
Denne sondring tilsidesætter også det faktum, at den manglende hensyntagen til den 
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videnskabelige usikkerhed, som dog imødeses i teksterne, kan gøre det vanskeligt at træffe 
passende risikostyringsbeslutninger eller at anvende forsigtighedsprincippet. Hvad enten det 
drejer sig om konsekvenserne af at anvende et herbicid, der er forbundet med en 
herbicidtolerant gm-plante, effekten af ændringer i landbrugets praksis som følge af brugen af 
en gmo eller risikoen for, at skadelige insekter udvikler resistens over for Bt-toksin i et givet 
område, indebærer alle disse aspekter en vurdering af de videnskabelige data - eller manglen 
på samme - vedrørende den miljømæssige indvirkning.

I spørgsmålet om forurening af konventionelle eller økologisk landbrug med gmo'er, også 
benævnt "sameksistens", har Kommissionen altid begrundede sin afvisning af at lovgive på 
fællesskabsplan med den mangfoldighed, der præger landbrugspraksis, klima og geografi i de 
forskellige medlemsstater og inden for de enkelte medlemsstater. Den samme mangfoldighed 
gør sig gældende for økosystemerne og recipientmiljøerne og begrunder anvendelsen af 
nærhedsprincippet på dyrkning af gmo'er efter samme logik.

Med henblik på at ændre den nuværende situation, hvor der ikke gennemføres tilstrækkelige 
undersøgelser, selv om den eksisterende lovgivning foreskriver det, bør man endvidere styrke 
medlemsstaternes beføjelser i tilfælde af utilstrækkelige relevante oplysninger om 
indvirkningen på de nationale, regionale og/eller lokale områder. Det er nødvendigt at 
respektere medlemsstaterne rettigheder, hvad angår anvendelsen af deres eget territorium, 
som henhører under nærhedsprincippet og på ingen måde er uforenelige med reglerne om det 
indre marked og den frie bevægelighed for varer og produkter inden for hele EU.

Den høje grad af beskyttelse inden for sundhed og miljø, som er målet for direktiv 2001/18 og 
andre EU-tekster, kan kun opnås, hvis medlemsstaterne reelt råder over alle de nødvendige 
undersøgelser vedrørende recipientmiljøet såvel som forholdene i forbindelse med 
overvågningsplanerne, og disse tager hensyn til de særlige forhold, der kendetegner deres 
territorium, dyrkningsmetoder og fysiske planlægning.

Endelig bør de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, gælde for en given gmo eller 
eventuelt en gruppe gmo'er med samme karakteristika, snarere end alle gmo'er. Disse 
foranstaltninger skal begrundes. Eventuel dyrkning af gmo'er bør desuden ikke skabe 
yderligere omkostninger for konventionelle eller økologiske landbrug. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at pålægge medlemsstaterne at træffe foranstaltninger, der kan hindre 
forekomsten af gmo'er i andre produkter. Særlig opmærksomhed bør rettes mod eventuel 
forurening på tværs af grænserne.


