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Note til Rådet: GMO’er - vejen frem 

 

- Udveksling af synspunkter 

 

Notat 

 

1. Status 

Rådssekretariatet fremsendte den 20. maj 2008 en note til Rådet som er udarbejdet af Frankrig og 

som opridser fire spørgsmål som bør vurderes i forbindelse med drøftelsen af GMO’er på 

rådsmødet.  

 

Forslaget er sat på dagsordenen for Rådsmøde (miljø) den 5. juni 2008 til udveksling af 

synspunkter. 

 

Noten har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 

 

2. Formål og indhold 

Den franske note vedrører primært udsætningsdirektivet og godkendelsen af GMO’er, herunder 

særligt med hensyn til miljøeffekter og dyrkning. Af noten fremgår det, at Frankrig ønsker en 

fremadrettet og grundig drøftelse af GMO’er med fokus på  

 mulighederne for at forbedre risikovurderingerne, herunder definere hvordan eventuelle 

fordele ved GMO’er kan indgå i vurderingerne    

 harmonisering og forbedring af anvendelse af videnskabelige ekspertise,  

 definition af tærskelværdi for mærkning af frø og  

 afklaring af den enkelte medlemsstats frihed til at fastsætte tilpasningsforanstaltninger   

 

3. Europa Parlamentets udtalelser 

Europa-Parlamentet skal ikke forholde sig til noten. 

 

4. Nærhedsprincippet 

Ikke relevant 

 

5. Konsekvenser for Danmark 

Noten har i sig selv ingen konsekvenser for Danmark 

 

6. Høring 

Noten har ikke været sendt i høring.  

 

7. Forhandlingssituation 

Noten har ikke været behandlet i rådets arbejdsgruppe eller på coreper. 

 

8. Regeringens foreløbige generelle holdning  
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Regeringen er positiv overfor at gå ind i en drøftelse af de fire spørgsmål.  
 

Regeringens holdning er, at EU’s GMO-regler er gode nok som de er, men regeringen er positiv 

overfor mulighederne for effektivisering særligt med henblik på mere åbenhed og transparens, samt 

kortere sagsbehandlingstider i forbindelse med godkendelse.  

 

Regeringen finder, at godkendelsen af GMO’er bør afhænge af, om disse opfylder de opsatte 

videnskabelige kriterier. Regeringen er åben overfor en drøftelse af, hvorvidt GMO’s 

samfundsnytte skal medtages i forbindelse med godkendelsen af GMO’er, såfremt det fortsat er den 

videnskabelige bedømmelse af GMO’ers sikkerhed, der er afgørende for godkendelsen.  

 

Regeringen er også positiv overfor drøftelsen af, hvordan anvendelsen af den videnskabelige 

ekspertise kan harmoniseres og forbedres. Ligeledes er Regeringen åben overfor en drøftelse af de 

enkelte medlemsstaters frihed til at fastsætte tilpasningsforanstaltninger ved dyrkningen af GMO’er. 

Det er Regeringens holdning, at medlemsstarterne – via sameksistensreglerne - allerede i dag har 

denne frihed til at tilpasse dyrkningen af GMO’er.  

 

I spørgsmålet om at definere en tærskelværdi for mærkning af frø, er regeringen også positiv 

overfor en drøftelse af spørgsmålet. Det er dog regeringens holdning, at en eventuel tærskelværdi 

skal fastsættes så lavt som muligt.  

 

 
 


