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Synpunkter på Kommissionens samråd ang. möjligheten för EFSA att ta ut 
avgifter 
 
EFSA föreslår att man skall få ta ut avgifter för sin verksamhet. Denna verksamhet 
omfattar riskbedömning av bekämpningsmedel och fastställande av gränsvärden för 
dessa, risker med tillsatser till foder samt risker med nya livsmedel inklusive genmo-
difierade organismer. EFSA gör en jämförelse med läkemedelsindustrin där dryga 
avgifter för riskbedömning av läkemedel tas ut av European Medicines Agency. Mo-
tivet för EFSA:s förslag att ta ut avgifter är att publika medel inte skall  bekosta pri-
vata företags och personers marknadsgodkännande av sina produkter. Vad gäller 
Gentekniknämndens ansvarsområde, dvs genmodifierade organismer, framför 
nämnden följande synpunkter:  
 
EU har ett mycket omfattande och för företagen extremt dyrt regelverk för mark-
nadsgodkännande av genmodifierade växter. Detta är en bidragande orsak till att 
marknaden för genmodifierade växter praktiskt tagit har monopoliserats till ett fåtal 
kapitalstarka multinationella företag och begränsat de egenskaper man introducerat 
med genteknik till att endast gälla dominerande grödor och allmänna odlingsegen-
skaper. Nischgrödor och nischegenskaper utvecklade med genteknik samt utveck-
ling av GM växter av små och medelstora företag är uteslutna med nuvarande re-
gelsystem. Kostnaden för marknadsgodkännande för en genmodifierad växtsort 
uppskattas idag till ca 150 miljoner kr. 
 
Gentekniknämnden anser att ytterligare avgifter inte får förstärka monopoliseringen 
av genteknikens applicering inom växtförädlingen. 
 
I detta ärende har beslut fattats av ledamöterna Anitha Bondestam, Fredrik von Ar-
nold, Per Bill, Per Lodenius, Lars Tysklind, Sven Gunnar Persson, Alf Eriksson, 
Wiwi-Anne Johansson, Sten Stymne (föredragande), Rishikesh Bhalerao, Jacob 
Höglund, Maria Masucci samt tjänstgörande ersättaren Niklas Wennberg. Vid re-
missens besvarande har även deltagit, ersättarna Maria Lundqvist-Brömster, Marie 
Nyman, Ann Mutvei Berrez, Anna Qvarnström och Dan Holmberg. 
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