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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\855067SV.doc 3/18 PE456.911v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................15



PE456.911v01-00 4/18 PR\855067SV.doc

SV



PR\855067SV.doc 5/18 PE456.911v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 
2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom sina territorier
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0375),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0178/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
9 december 20101,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114
[…],

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 192,

Or. fr
                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Medlemsstaternas beaktande av faktorer som hänger samman med skyddet av flora och 
fauna, markanvändningen eller den fysiska planeringen, där de har stor behörighet, 
motiverar att denna förordning grundas på artikel 192 i fördraget.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt denna lagstiftning ska genetiskt 
modifierade organismer för odling 
genomgå en individuell riskbedömning
innan de godkänns för utsläppande på 
unionens marknad. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och skydd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad.

(2) Enligt denna lagstiftning ska genetiskt 
modifierade organismer för odling 
genomgå en individuell bedömning av 
direkta och indirekta risker på kort 
respektive lång sikt innan de godkänns för 
utsläppande på unionens marknad. Syftet 
med detta godkännandeförfarande är att 
säkerställa ett gott skydd för människors 
liv och hälsa, djurs hälsa och skydd, miljön 
och konsumenternas intressen och 
samtidigt säkerställa en väl fungerande inre 
marknad.

Or. fr

Motivering

Eftersom en bättre tillämpning av direktiv 2001/18 måste prioriteras är det lämpligt att 
påminna om de exakta formuleringarna i fråga om de rådande lagstiftningskraven på 
bedömning av genetiskt modifierade organismers miljörisker.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Därför bör kommissionen först och 
främst förvissa sig om att de tillämpliga 
rättsliga kraven på riskbedömning av 
genetiskt modifierade organismer, såsom 
kraven i direktiv 2001/18/EG och i 
synnerhet de i bilaga II till det direktivet, 
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tillämpas korrekt, inbegripet av de 
EU-organ som ansvarar för denna 
bedömning, i enlighet med slutsatserna 
från miljörådets möte den 
4 december 2008. Alla begäranden från 
rådet rörande expertis och bedömningens 
omfattning bör följas, i syfte att 
säkerställa genomförandet av 
direktiv 2001/18/EG. Efterlevnaden av 
dessa rättsliga krav behövs för att det 
nödvändiga förtroendet för 
riskbedömningen och de institutioner som 
ansvarar för den ska kunna tryggas. 
Kommissionen bör i synnerhet förvissa sig 
om att det antas nya riktlinjer för 
riskbedömning av genetiskt modifierade 
organismer. Dessa riktlinjer bör inte 
väsentligen grundas på principen om 
huvudsaklig motsvarighet eller på 
komparativa säkerhetsbedömningar. De 
bör möjliggöra ett tydligt fastställande av 
direkta och indirekta effekter på lång sikt 
och källor till vetenskaplig osäkerhet. 
Kommissionen bör även förvissa sig om 
att bedömningsförfarandena garanterar 
ett fullödigt deltagande av 
medlemsstaterna, de behöriga 
vetenskapliga organen och andra berörda 
parter samt att förändrad användning av 
bekämpningsmedel på grund av genetiskt 
modifierade växter som är resistenta mot 
bekämpningsmedel bedöms, med hänsyn 
till nationella politiska åtgärder för att 
minska användningen av 
bekämpningsmedel.

Or. fr

Motivering

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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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaterna bör därför få anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier samt kunna ändra 
dessa åtgärder på det sätt de anser lämpligt 
under alla etapper i samband med 
godkännande, förnyat godkännande eller 
tillbakadragande från marknaden av de 
genetiskt modifierade organismer som 
berörs. Detta bör också gälla genetiskt 
modifierade sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som släpps ut på 
marknaden i enlighet med den särskilda 
lagstiftningen om saluföring av utsäde och 
växtförökningsmaterial, särskilt enligt 
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG. 
Åtgärderna bör endast avse odling av 
genetiskt modifierade organismer och inte 
den fria omsättningen och importen av 
genetiskt modifierat utsäde och 
växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, samt produkter av skörd 
av sådana. Åtgärderna bör inte heller 
påverka odlingen av sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som inte är 
genetiskt modifierade och i vilka tillfälliga 
eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt 
modifierade organismer som godkänts på 
EU-nivå påträffas.

(7) Medlemsstaterna bör därför få anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier samt kunna ändra 
dessa åtgärder på det sätt de anser lämpligt 
under alla etapper i samband med 
godkännande, förnyat godkännande eller 
tillbakadragande från marknaden av de 
genetiskt modifierade organismer som 
berörs. Odling hänger nära samman med 
markanvändningen och med skyddet av 
flora och fauna, områden där 
medlemsstaterna har stor behörighet.
Möjligheten att anta sådana åtgärder bör 
också gälla genetiskt modifierade sorter av 
utsäde och växtförökningsmaterial som 
släpps ut på marknaden i enlighet med den 
särskilda lagstiftningen om saluföring av 
utsäde och växtförökningsmaterial, särskilt 
enligt direktiven 2002/53/EG och 
2002/55/EG. Åtgärderna bör endast avse 
odling av genetiskt modifierade organismer 
och inte den fria omsättningen och 
importen av genetiskt modifierat utsäde 
och växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, samt produkter av skörd 
av sådana. Åtgärderna bör inte heller 
påverka odlingen av sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som inte är 
genetiskt modifierade och i vilka tillfälliga 
eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt 
modifierade organismer som godkänts på 
EU-nivå påträffas.

Or. fr

Motivering

Kommissionen rättfärdigar användningen av subsidiaritet och rekommendationer i fråga om 
”samexistens” med de skillnader i jordbruksmetoder som finns mellan och inom 
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medlemsstaterna. Det finns en motsvarande mångfald av ekosystem och mottagande miljöer. 
Dessutom rör odlingen av genetiskt modifierad organismer territoriella frågor som 
medlemsstaterna har stor behörighet i.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt lagstiftningen om godkännande 
av genetiskt modifierade organismer får en 
medlemsstat inte ändra den skyddsnivå för 
människors eller djurs hälsa och miljön 
som valts i EU, och denna situation får inte 
förändras. Medlemsstaterna får dock anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier på andra grunder 
som rör allmänhetens intresse än de 
grunder som redan omfattas av de 
harmoniserade EU-bestämmelser som 
redan föreskriver förfaranden för att 
beakta de risker som en genetiskt 
modifierad organism för odling kan 
medföra för hälsan och miljön. Dessa 
åtgärder bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter och 
artiklarna 34 och 36 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, samt 
med unionens relevanta internationella 
förpliktelser, särskilt inom 
Världshandelsorganisationen.

(8) Enligt lagstiftningen om godkännande 
av genetiskt modifierade organismer får en 
medlemsstat inte ändra den skyddsnivå för 
människors eller djurs hälsa och miljön 
som valts i EU, och denna situation får inte 
förändras. Medlemsstaterna får dock anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier på grunder som rör 
allmänhetens intresse och som 
kompletterar eller skiljer sig från de 
grunder som redan bedömts utifrån de 
harmoniserade EU-bestämmelserna. De 
grunder som medlemsstaterna åberopar 
kan inbegripa beaktande av ytterligare
miljökonsekvenser utöver dem som redan 
omfattas av den riskbedömning som avses 
i del C i direktiv 2001/18/EG och kan 
således åtminstone delvis inbegripa 
beaktande av vetenskapliga uppgifter om 
centrala, lokala eller regionala 
miljökonsekvenser för den mottagande 
miljön. Dessa grunder kan även hänga 
samman med faktorer som inte är direkt 
kopplade till riskbedömningen, utan till 
riskhanteringen eller andra nationella 
politiska strategier. De grunder som 
medlemsstaterna åberopar kan också 
bland annat inbegripa risken för 
utveckling av resistens hos ogräs eller 
målorganismerna, eller för att växten blir 
invasiv. Dessa grunder kan även 
inbegripa samhällsekonomiska 
hänsynstaganden, till exempel den 
praktiska genomförbarheten och 
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kostnaden för de åtgärder som anges i 
artikel 26 a i direktiv 2001/18/EG för att 
förhindra oavsiktlig förekomst av 
genetiskt modifierade organismer, 
fragmentering av territoriet eller ändrade 
jordbruksmetoder på grund av de 
immaterialrättsliga systemen, eller 
socialpolitiska mål såsom bevarande av 
mångfalden eller av jordbruksmetodernas 
särdrag. Dessa åtgärder bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter och 
artiklarna 34 och 36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, samt 
med unionens relevanta internationella 
förpliktelser, särskilt inom 
Världshandelsorganisationen.

Or. fr

Motivering

Bedömningen av konsekvenserna på nationell, regional eller lokal nivå av odlingen av en 
eller flera genetiskt modifierade organismer med liknande egenskaper grundar sig alltid 
åtminstone delvis på vetenskapliga rön och berör miljöaspekter som eventuellt redan har 
granskats på unionsnivå. Förutom att beaktandet av miljögrunder är logiskt är det också 
detta som ger medlemsstaterna de mest solida rättsliga garantierna för nationella åtgärder.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grundval av subsidiaritetsprincipen 
är syftet med denna förordning inte att 
harmonisera villkoren för odling i 
medlemsstaterna, utan att ge 
medlemsstaterna frihet att åberopa andra
grunder än den vetenskapliga 
bedömningen av hälso- och miljöriskerna i 
syfte att förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier. Dessutom skulle ett av syftena 
med Europaparlamentets och rådets 

(9) På grundval av subsidiaritetsprincipen 
är syftet med denna förordning inte att 
harmonisera villkoren för odling i 
medlemsstaterna, utan att ge 
medlemsstaterna frihet att åberopa grunder 
som kompletterar eller skiljer sig från den 
vetenskapliga bedömningen av hälso- och 
miljöriskerna i syfte att förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
sina territorier. Dessutom skulle ett av 
syftena med Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, som är att 
tillåta kommissionen att överväga 
antagande av bindande EU-rättsakter, inte 
uppfyllas genom en systematisk anmälan 
av medlemsstaternas åtgärder enligt det 
direktivet. Eftersom de åtgärder 
medlemsstaterna kan anta enligt den här 
förordningen inte kan röra utsläppande av 
genetiskt modifierade organismer på 
marknaden, och därmed inte ändrar 
villkoren för utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer som har 
godkänts enligt gällande lagstiftning, 
förefaller inte heller anmälningsförfarandet 
enligt direktiv 98/34/EG vara den 
lämpligaste informationskanalen för 
kommissionen. Genom undantag bör därför 
direktiv 98/34/EG inte vara tillämpligt. Ett 
enklare system för anmälan av nationella 
åtgärder innan de antas förefaller därför 
vara ett mer proportionerligt redskap för att 
kommissionen ska få kännedom om dessa 
åtgärder. Medlemsstaterna bör därför 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om de åtgärder de planerar 
att anta med angivande av skälen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 
antas.

direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, som är att 
tillåta kommissionen att överväga 
antagande av bindande EU-rättsakter, inte 
uppfyllas genom en systematisk anmälan 
av medlemsstaternas åtgärder enligt det 
direktivet. Eftersom de åtgärder 
medlemsstaterna kan anta enligt den här 
förordningen inte kan röra utsläppande av 
genetiskt modifierade organismer på 
marknaden, och därmed inte ändrar 
villkoren för utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer som har 
godkänts enligt gällande lagstiftning, 
förefaller inte heller anmälningsförfarandet 
enligt direktiv 98/34/EG vara den 
lämpligaste informationskanalen för 
kommissionen. Genom undantag bör därför 
direktiv 98/34/EG inte vara tillämpligt. Ett 
enklare system för anmälan av nationella 
åtgärder innan de antas förefaller därför 
vara ett mer proportionerligt redskap för att 
kommissionen ska få kännedom om dessa 
åtgärder. Medlemsstaterna bör därför 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om de åtgärder de planerar 
att anta med angivande av skälen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 
antas.

Or. fr

Motivering

Det finns ingen möjlighet att inom ramen för EU:s riskbedömning granska konsekvenserna av 
en genetiskt modifierad organism i alla berörda ekosystem eller mottagande miljöer. 
Dessutom beaktas inte vissa miljöaspekter, eller jordbruksmiljöaspekter, i samband med EU:s 
bedömning. Medlemsstaterna måste därför ha möjlighet att åberopa miljögrunder, utan att 
detta nödvändigtvis innebär ett ifrågasättande av den bedömning som gjorts på unionsnivå, 
som inte kan vara uttömmande.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2001/18/EG ska ändras på 
följande sätt:
-1) Artikel 26 a.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter”

Or. fr

Motivering

En eventuell odling av genetiskt modifierade organismer får inte medföra ytterligare 
kostnader för dem som driver konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstaterna bör 
därför bli skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter. Enligt den rådande formuleringen i artikel 26 a är sådana 
åtgärder i dagsläget valfria. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuell 
gränsöverskridande kontaminering.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
”Artikel 26b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktiv 2001/18/EG ska följande artikel 
införas med verkan från och med den dag 
då denna förordning träder i kraft:

1) Följande artikel ska införas:

”Artikel 26b ”Artikel 26b
Odling Odling

Medlemsstaterna får anta åtgärder som, 
inom hela eller delar av deras territorier, 

Medlemsstaterna får anta åtgärder som, 
inom hela eller delar av deras territorier, 
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begränsar eller förbjuder odling av alla 
eller vissa genetiskt modifierade 
organismer som godkänts i enlighet med 
del C i detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och som består av genetiskt 
modifierade sorter som har släppts ut på 
marknaden i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning om saluföring av utsäde 
och växtförökningsmaterial, under 
förutsättning

begränsar eller förbjuder odling av alla 
eller vissa genetiskt modifierade 
organismer som godkänts i enlighet med 
del C i detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och som består av genetiskt 
modifierade sorter som har släppts ut på 
marknaden i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning om saluföring av utsäde 
och växtförökningsmaterial, under 
förutsättning

a) att åtgärderna grundas på andra skäl än 
de som rör bedömningen av de negativa 
effekter på hälsan och miljön som kan 
uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer,

a) att åtgärderna grundas på

i) skäl som hänger samman med 
miljöeffekter som kan uppstå vid avsiktlig 
utsättning eller utsläppande på marknaden 
av genetiskt modifierade organismer, 
utöver de miljöeffekter som granskats vid 
den bedömning av negativa miljöeffekter 
som genomförts i enlighet med del C i 
detta direktiv, eller
ii) avsaknaden av eller bristen på 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av spridningen av genetiskt 
modifierade organismer för territoriet 
eller den biologiska mångfalden i 
medlemsstaten, eller
iii) andra skäl som bland annat kan 
inbegripa ändrade jordbruksmetoder, 
markanvändning, fysisk planering, 
samhällsekonomiska konsekvenser eller 
andra legitima faktorer

och och

b) att de står i överensstämmelse med 
fördragen.

b) att de står i överensstämmelse med 
fördragen.

Genom undantag från direktiv 98/34/EG 
ska de medlemsstater som planerar att anta 
motiverade åtgärder enligt denna artikel 
anmäla dessa åtgärder till övriga 
medlemsstater och till kommissionen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 

Genom undantag från direktiv 98/34/EG 
ska de medlemsstater som planerar att anta 
motiverade åtgärder enligt denna artikel 
anmäla dessa åtgärder till övriga 
medlemsstater och till kommissionen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 
antas.”
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antas.”

Or. fr

Motivering

Riskbedömningen på unionsnivå kan inte vara uttömmande. Dessutom bör det faktum att det 
råder avsaknad av eller brist på uppgifter om de potentiella negativa effekterna av genetiskt 
modifierade organismer på de specifika nationella ekosystemen eller de mottagande 
miljöerna vara skäl nog för att medlemsstaterna ska få rätt att förbjuda odling av den eller de 
berörda genetiskt modifierade organismerna. Medlemsstaterna bör även kunna åberopa 
andra faktorer, som kan vara kopplade till miljökonsekvenserna men inte måste vara det.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den […]
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. fr
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MOTIVERING

1 – Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig 
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel 
och foder fastställer en extremt strikt ram som, förutsatt att den tillämpas korrekt, ska 
garantera en hög nivå på skyddet av människors liv och hälsa och djurs hälsa och välmående 
samt på miljöskyddet och konsumentskyddet, samtidigt som en väl fungerande inre marknad 
säkerställs. Direktivet tillåter inte att genetiskt modifierade organismer släpps ut på 
marknaden utan att det inte genomförts en specifik miljöriskbedömning i enlighet med de 
principer som anges i bilaga II, på grundval av uppgifter som sökanden tillhandahåller och 
som anges i bilaga III. I bilaga II, där principerna för miljöriskbedömningen fastställs, stadgas 
det att man ska beakta direkta och indirekta, omedelbara och fördröjda effekter samt analysera 
de kumulativa långsiktiga effekterna av utsättningen och utsläppandet på marknaden av den 
genetiskt modifierade organismen. ”Kumulativa långtidseffekter” innebär de ackumulerade 
effekterna av medgivanden på människors hälsa och miljön, inbegripet bl.a. floran och 
faunan, markens bördighet, markens nedbrytning av organiskt material, näringskedjan, den 
biologiska mångfalden, djurens hälsa och resistensproblem i samband med antibiotika.

I bilagorna II och III till direktivet anges det att det krävs en undersökning av 
utsättningsvillkoren och den mottagande miljön, inbegripet en grundlig studie av de 
mottagande miljöer där odlingen är avsedd att ske, samt uppgifter om hur de genetiskt 
modifierade organismerna samverkar med miljön.

Enligt bilagorna III–VII krävs det uppgifter om planer för övervakning, kontroll och 
avfallshantering samt åtgärdsplaner för nödsituationer, vilket omfattar övervakningsmetoder, 
kontroll av utsättningen, avfallshantering och framför allt åtgärdsplaner för nödsituationer 
som gör det möjligt att inrätta metoder för dekontaminering av påverkade områden, metoder 
för isolering av områden samt åtgärdsplaner för att skydda människors hälsa och miljön om 
oönskade effekter uppträder.

I artikel 19 i direktiv 2001/18/EG, ”Medgivande”, anges det dessutom att en genetiskt 
modifierad organism som har beviljats medgivande för utsläppande på marknaden får 
användas utan ytterligare anmälningar, förutsatt att de särskilda villkoren för användningen 
och kraven i fråga om miljöer och/eller geografiska områden som anges i villkoren noggrant 
följs. 

2 – Mål för kommissionens förslag

Kommissionens förslag läggs fram i en situation då det finns ett ihärdigt motstånd från den 
europeiska allmänhetens sida mot utsättning av genetiskt modifierade organismer och deras 
användning inom jordbruket. Enligt den senaste Eurobarometern om denna fråga, 
offentliggjord i oktober 2010, anser 61 procent av européerna att livsmedel baserade på 
genetiskt modifierade organismer gör dem illa till mods och lika många (61 procent) motsätter 
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sig påståendet att livsmedel baserade på genetiskt modifierade organismer borde främjas. 
Endast 21 procent håller med (mot 58 procent som motsätter sig) påståendet att livsmedel 
baserade på genetiskt modifierade organismer är säkra för kommande generationer. Mindre än 
en fjärdedel av européerna (23 procent) håller med om påståendet att livsmedel baserade på 
genetiskt modifierade organismer inte skadar miljön. Fler än 53 procent motsätter sig detta 
påstående (och en fjärdedel har svarat ”vet ej”). Inte i något land håller en majoritet av de 
svarande med om påståendet att odling av genetiskt modifierade organismer är bra för landets 
ekonomi.

Den europeiska allmänhetens brist på förtroende för genetiskt modifierade organismer inom 
jordbruket hänger först och främst samman med att direktiv 2001/18/EG inte tillämpas seriöst. 
De planerade studierna görs de facto inte av beställarna, oavsett om det rör sig om 
undersökningar av långtidseffekterna, förstudier av den mottagande miljön eller beaktande av 
de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Direktivets krav på riskbedömningar efterlevs inte och dessa brister i genomförandet av 
direktivet ligger till grund för det motstånd som finns i flera medlemsstater mot att genetiskt 
modifierade organismer börjar odlas på deras territorier. Det bör påminnas om att frågan om 
odling och utsättning av genetiskt modifierade växter på territoriet är fristående från frågan 
om tillstånd för utsläppande på marknaden och konsumtion och frågan om den fria rörligheten 
för varor, vilka inte berörs av detta dokument.

I de slutsatser som rådet enhälligt antog den 4 december 2008 efterfrågade rådet en 
förstärkning av miljökonsekvensbedömningen och övervakningssystemet. Rådet noterade att 
kommissionens uppdrag till Efsa omfattar en specificerad bedömning av genetiskt 
modifierade växters totala långsiktiga påverkan av miljön och en vidareutveckling av den 
detaljerade miljöriskbedömningen.

Rådet begärde i enlighet med lagstiftningen i synnerhet att man skulle bedöma de eventuella 
ekologiska effekterna av genetiskt modifierade växter på upptagningsmiljön, identifiera de 
geografiska regioner i EU där de genetiskt modifierade växterna kan sättas ut och välja ut 
lämpliga metoder för att bedöma de potentiella effekterna på lång sikt av genetiskt 
modifierade växter, även experimentella metoder. Rådet efterfrågade även en mer strikt 
definition av kriterierna och kraven för bedömning av alla genetiskt modifierade växter och 
begärde att man skulle säkerställa samstämmighet mellan riskbedömningarna av genetiskt 
modifierade växter som producerar verksamma ämnen som omfattas av direktiv 91/414/EEG 
och av motsvarande växtskyddsmedel.

Dessutom begärde rådet att tillståndsinnehavarna skulle genomföra och offentliggöra en 
regelbunden och grundlig övervakning för att man skulle kunna upptäcka eventuella 
potentiellt skadliga effekter som avses i direktivet. Enligt rådet borde 
övervakningsverksamheten utvecklas och resultaten överlämnas till kommissionen och göras 
offentligt tillgängliga. Hittills har det dock inte genomförts någon seriös övervakning, och det 
har inte inrättats några kontrollsystem.

Rådet efterfrågade även en rapport om direktivets genomförande, inbegripet en bedömning av 
de samhällsekonomiska konsekvenserna av avsiktligt utsättande och av utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade organismer, med målet att denna rapport skulle läggas 
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fram före juni 2010.

Slutligen efterfrågade rådet ett förbättrat funktionssätt inom Efsa. Rådet angav att 
medlemsstaterna borde stärka sina möjligheter att lämna sina synpunkter om de ytterligare 
uppgifterna från sökanden, att det borde inrättas ett omfattande nätverk av europeiska 
vetenskapliga organisationer, att man måste identifiera och diskutera möjliga skiljaktigheter 
mellan vetenskapliga yttranden, att systematisk och oberoende forskning måste bedrivas om 
de potentiella riskerna och att de oberoende forskarna borde få tillgång till allt relevant 
material. Endast ett fåtal oberoende studier om riskerna har emellertid genomförts. Eftersom 
uppenbara intressekonflikter har uppdagats behöver Efsas användning av expertis reformeras, 
men någon sådan reform har ännu inte genomförts.

Den tveksamhet som ett visst antal medlemsstater har gett uttryck för förefaller helt 
rättfärdigad med tanke på de brister som finns i det faktiska genomförandet av 
direktiv 2001/18/EG och således av förordning nr 1829/2003.

Det är därför allra viktigast att de befintliga dokumenten om riskbedömning verkligen börjar 
genomföras.

3 – Förslagets rättsliga aspekter

I detta sammanhang eftersträvar kommissionen ett önskvärt mål med sitt förslag till 
förordning, som syftar till att ge medlemsstaterna behörighet att fatta beslut om odling av 
genetiskt modifierade organismer inom sina territorier. Förslaget bör kopplas till utarbetandet 
av nya riktlinjer om bedömning av hälso- och miljörisker, och dessa riktlinjer måste
möjliggöra en faktisk tillämpning av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG och dess 
bilaga II. Detta förslag bör också ses mot bakgrund av artikel 19.1 i direktivet, där det anges 
att det ska fastställas särskilda villkor för användningen, i fråga om vilka medlemsstaterna bör 
ställa högre krav.

Framför allt får förslaget till förordning inte begränsas till ett negativt fastställande av grunder 
som medlemsstaterna kan åberopa. Både rådets och parlamentets rättstjänster har i sina 
respektive yttranden uttryckt starka reservationer i fråga om lagligheten hos de nationella 
åtgärder som medlemsstaterna skulle kunna vidta på grunder som inte har någonting alls att 
göra med miljöhänsyn, till exempel den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller etik. 
Samtidigt är det dags att medge att miljöriskbedömningen på unionsnivå inte kan vara 
uttömmande, med tanke på mångfalden av olika ekosystem i Europa och de vitt skilda direkta 
eller indirekta effekter som kan uppstå.

För att den inre marknaden och EU-bedömningarna ska respekteras – i den mån de 
nödvändiga reformerna lyckas återupprätta Efsas GMO-panels trovärdighet – bör de grunder 
som medlemsstaterna åberopar även fortsättningsvis fungera som komplement till Efsas 
bedömningar. De grunder som medlemsstaterna åberopar måste emellertid kunna inbegripa 
miljö- eller jordbruksaspekter, särskilt lokala och/eller regionala aspekter, som inte omfattas 
av en bedömning på unionsnivå. De grunder som medlemsstaterna åberopar kommer 
naturligtvis att, åtminstone till en del, utgå från vetenskapliga rön, oavsett om dessa avser 
miljöpåverkan eller andra konsekvenser.
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Den åtskillnad som kommissionen gör i sin motivering mellan å ena sidan en ”vetenskaplig” 
bedömning på EU-nivå och å andra sidan grunder som inte har någonting alls att göra med 
den vetenskapliga debatten om miljökonsekvenser är alltför förenklad och tar inte hänsyn till 
det komplicerade förhållandet mellan riskbedömning och riskhantering. Denna åtskillnad tar 
inte heller hänsyn till att det faktum att källorna till vetenskaplig osäkerhet, som ändå nämns i 
dokumenten, inte beaktas kan sätta besluten om lämplig riskhantering eller till och med 
tillämpningen av försiktighetsprincipen på spel. Oavsett om det rör sig om effekterna av 
användningen av bekämpningsmedel på en genetiskt modifierad växt som är resistent mot 
detta bekämpningsmedel, konsekvenserna av de ändrade jordbruksmetoder som användningen 
av en genetiskt modifierad organism medför eller risken för uppkomst av resistens mot Bt-
toxin hos skadeinsekter i en viss region kräver alla dessa aspekter en bedömning av 
vetenskapliga uppgifter – eller bristen på sådana – om miljöeffekterna.

När det gäller frågan om kontaminering med genetiskt modifierade organismer av 
konventionellt eller ekologiskt jordbruk, något som även kallas ”samexistens”, har 
kommissionen alltid motiverat sin vägran att lagstifta om detta på unionsnivå med att 
jordbruksmetoderna, klimatet och den geografiska situationen skiljer sig åt mellan och inom 
medlemsstaterna. Samma mångfald finns i ekosystemen och de mottagande miljöerna, vilket 
av samma anledning rättfärdigar att man tillämpar subsidiaritetsprincipen i fråga om odling av 
genetiskt modifierade organismer.

För att man ska råda bot på dagens brist på sådana undersökningar som krävs enligt 
dokumenten bör staterna få stärkt behörighet att agera i fall då det saknas relevanta uppgifter 
om konsekvenserna för det nationella, regionala och/eller lokala territoriet. Man måste 
respektera medlemsstaternas rättigheter när det gäller användningen av deras egna territorier, 
som omfattas av subsidiaritet och som inte på något sätt påverkar bestämmelserna om den 
inre marknaden och den fria rörligheten för varor inom EU.

Den höga nivå på hälso- och miljöskyddet som eftersträvas i såväl direktiv 2001/18/EG som i 
andra EU-akter kan inte uppnås om inte medlemsstaterna – med hänsyn till särdragen i sina 
territorier, sina jordbruksmetoder och sin fysiska planering – har faktisk tillgång till alla 
nödvändiga undersökningar om dels den mottagande miljön, dels om villkoren i 
övervakningsplanerna.

Slutligen bör medlemsstaternas åtgärder avse en viss genetiskt modifierad organism eller, i 
förekommande fall, en grupp genetiskt modifierade organismer med liknande egenskaper, 
i stället för alla genetiskt modifierade organismer. Åtgärderna måste vara motiverade. En 
eventuell odling av genetiskt modifierade organismer bör inte heller medföra ytterligare 
kostnader för dem som driver konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstaterna bör 
därför bli skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuell 
gränsöverskridande kontaminering.


