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1. KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT OM SPORBARHED OG
MÆRKNING AF GMO'er OG PRODUKTER FREMSTILLET AF GMO'er

BAGGRUND

Udsætning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) i miljøet og
anvendelse af moderne bioteknologi på fødevarer og planter er for tiden fokus
for en intens offentlig og politisk debat, især koncentreret om de langsigtede
virkninger på miljøet, navnlig biodiversiteten, og fødevaresikkerhed.
Offentligheden nærer således stadig større betænkeligheder ved de potentielle
følger for sundhed og miljø, selv i betragtning af at der ikke er publiceret
seriøse videnskabelige artikler om negative virkninger som følge af
indtagelsen af genmodificerede fødevarer, og selv om GMO'erne skal
gennemgå en omfattende videnskabelig vurdering af sundheds- og
miljørisikoen, inden de godkendes på EF-plan.

Denne situation har gjort det stadig vanskeligere at godkende markedsføring af
nye GMO'er i medfør af direktiv 90/220/EØF, og en tilsvarende situation er
opstået for godkendelse af produkter, der indeholder eller er fremstillet af
GMO'er, i henhold til den produktspecifikke lovgivning1. Dette har ført til, at
godkendelsesproceduren for markedsføring af GMO'er, herunder GMO'er,
som kan ende i fødekæden, er gået i stå.

Kommissionen foreslog på sit møde den 12. juli 2000 en strategi for
genoptagelse af godkendelsesproceduren for GMO'er. Strategien tager
udgangspunkt i en stramning af rammebestemmelserne for godkendelse i
henhold til et revideret direktiv 90/220/EØF, når Rådet og Europa-Parlamentet
er nået til enighed herom. Strategien omfatter følgende:

•  Foregribelse - gennem juridisk bindende frivillige tilsagn - af
nøglebestemmelserne (mærkning, sporbarhed, overvågning osv.) i det
reviderede direktiv 90/220/EØF, inden de er blevet gennemført i alle
medlemsstaterne. De nye bestemmelser vil blive inkorporeret i de
individuelle godkendelser af GMO-produkter, der meddeles efter det
nuværende direktiv 90/220/EØF.

•  Et omfattende sæt mærkningsbestemmelser for fødevaresektoren, som
skal dække GMO'er og produkter fremstillet heraf.

•  Et initiativ til indførelse af en sporbarhedsordning for GMO'er og
eventuelt for produkter fremstillet heraf.

•  Udfyldning af hullerne i den nuværende lovgivning om GMO'er.

                                                
1 Med udtrykket GMO forstås en "levende" replikationsdygtig organisme, såsom genetisk modificerede
majskorn, mens produkter fremstillet af GMO'er forarbejdet på en sådan måde, at de kun indeholder
genetisk modificeret materiale, men ikke "levende" GMO'er, som f.eks. mel fremstillet af majskorn.
Direktiv 90/220/EØF omfatter markedsføring af GMO'er, men ikke produkter fremstillet af GMO'er.
Derimod omfatter forordningen om nye levnedsmidler markedsføring af både GMO'er og heraf
fremstillede produkter bestemt til konsum.
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Kommissionen har i  nærværende arbejdsdokument ønsket at tage disse emner
op og fremsætte løsningsforslag vedrørende sporbarhed og mærkning, under
hensyntagen til

•  formålet med sporbarhed og mærkning

•  de nuværende sporbarhedsordninger og mærkningsbestemmelser

•  passende retlige foranstaltninger vedrørende sporbarheds- og
mærkningsordninger for GMO'er og produkter fremstillet heraf.

2. FOREGRIBELSE AF NØGLEBESTEMMELSERNE I DET REVIDEREDE DIREKTIV
90/220/EØF

I Rådets erklæringer fra juni 1999 opfordrede 12 af medlemsstaterne
Kommissionen til straks - så vidt retsreglerne tillod det - at håndhæve
principperne i den fælles holdning, navnlig for sporbarhed og mærkning.

Selv om det ikke ville være muligt at kræve de nye bestemmelser i det
kommende reviderede direktiv 90/220/EØF håndhævet, er der intet i det
nuværende direktiv 90/220/EØF, der forhindrer ansøgerne i frivilligt at afgive
tilsagn i tråd med disse bestemmelser. I første instans vil det være op til de
nationale myndigheder at gøre ansøgerne opmærksomme på denne mulighed
og på, hvad sådanne tilsagn i givet fald skulle bestå i. De frivillige tilsagn
skulle i så fald inkorporeres i anmeldelsen, hvorved de ville blive juridisk
bindende i den endelige tilladelse. På denne måde ville medlemsstaterne kunne
medvirke til, at  godkendelsesproceduren for GMO'er genoptages.

3. SPORBARHED OG MÆRKNING

3.1 Begreberne

Sporbarhed gør det lettere at fastslå et produkts identitet, historie og
kilde.

Generelt er der følgende grunde til at indføre en sporbarhedsordning
for GMO'er :

(1) produkter kan trækkes tilbage fra markedet, hvis man konstaterer, at
de medfører  risiko for menneskers sundhed eller miljøet

(2) det gør det nemmere at identificere og overvåge utilsigtede og
langsigtede virkninger på miljøet og på menneskers og dyrs sundhed

(3) det understøtter kontrol med mærkning.

De bestående sporbarhedsordninger er baseret på dokumentation i papirform
eller elektronisk form og/eller på analytiske detektionsmetoder. Ved at
videregive og opbevare relevante oplysninger om et produkt på hvert enkelt
stadium i dets markedsføring kan man spore produktets identitet, historie og
kilde. Med analytiske detektionsmetoder kan man bestemme et produkts
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indhold og dermed om nødvendigt verificere oplysningernes gyldighed og
pålidelighed.

Det primære formål med mærkning af fødevarer er at oplyse køberne og
forbrugerne. Navnlig skal mærkning gøre det lettere for forbrugerne at træffe
et valg og beskytte dem mod vildledende eller bedragerisk praksis.

Sporbarhed og mærkning har ikke samme formål, men de to ting kan
sammenkobles for at supplere hinanden. F.eks. kan en sporbarhedsordning
give oplysninger, der kan anvendes til mærkning. En sporbarhedsordning vil
indebære en form for markering af slutprodukterne - en form for identifikation,
der kan bruges til at fastslå et produkts identitet. Selv en omfattende
mærkningsordning indebærer dog ikke, at hver enkelt GMO's identitet og
historie nødvendigvis skal fastslås.

3.2 Sporbarhed og mærkning i den fælles holdning

Sporbarhed

Begrebet sporbarhed af GMO'er blev indført i den fælles holdning
(EF) nr. 12/2000 vedrørende Kommissionens forslag til ændring af
direktiv 90/220/EØF.

Den fælles holdning definerer ikke sporbarhed eller målene med
sporbarhed og angiver heller ikke nærmere, hvordan sporbarhed skal
praktiseres. Den fælles holdning fastsætter imidlertid følgende: I
henhold til artikel 4, stk. 5, skal medlemsstaterne træffe
foranstaltninger med henblik på i overensstemmelse med kravene i
bilag IV at sikre sporbarhed på alle stadier af markedsføringen af
GMO'er, der er tilladt i henhold til direktivets del C. Markedsføring
omfatter også import. I betragtning 11 hedder det, at produkter, som
indeholder og/eller udgøres af GMO'er, ikke må importeres til
Fællesskabet, hvis de ikke opfylder direktivets bestemmelser. Bilag IV
indeholder en generel beskrivelse af de yderligere oplysninger af
betydning for sporbarhed, der skal gives i anmeldelser af
markedsføring, herunder:

•  foreslåede kommercielle navne på produkterne og navne på
GMO'er indeholdt deri samt alle specifikke identifikationer,
navne eller koder, som anmelderen bruger til at identificere
GMO'en

•  navn og fuld adresse på den person, der er etableret i
Fællesskabet, og som er ansvarlig for markedsføringen, uanset
om det er fabrikanten, importøren eller distributøren

•  navn og fuld adresse på leverandøren/leverandørerne af
kontrolprøver

•  oplysninger om den genetiske modifikation, som kan anvendes
til detektion og identifikation af GMO-produkter for at lette
kontrol og inspektion efter markedsføringen. Disse oplysninger
bør eventuelt omfatte deponering af prøver af GMO'er eller
deres genetiske materiale hos den kompetente myndighed og
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detaljerede nukleotidsekvenser eller andre oplysninger, som er
nødvendige for at identificere GMO'en.

I artikel 18 hedder det endvidere, at den skriftlige tilladelse i alle
tilfælde udtrykkeligt skal angive tilladelsens anvendelsesområde,
herunder identiteten af den eller de GMO'er, der udgør eller indgår i
produkter, der skal markedsføres, samt deres entydige identifikator. I
betragtning 39 hedder det, at der ved en passende udvalgsprocedure bør
fastlægges et system, hvorefter GMO'er tildeles en entydig
identifikator, idet der tages hensyn til udviklingen på området i
internationale fora. Dette ville omfatte krav om at angive GMO'ers
identitet i henhold til protokollen om biosikkerhed2.

Mærkning
Den fælles holdning indeholder også bestemmelser om mærkning.

•  I artikel 20 hedder det, at medlemsstaterne skal træffe alle
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mærkning og
emballage af markedsførte GMO'er, der udgør eller indgår i
produkter, i alle stadier af markedsføringen er i
overensstemmelse med kravene i den skriftlige tilladelse. Den
skal være i overensstemmelse med kravene i bilag IV og skal
klart angive, at der er en GMO til stede. I dette øjemed skal
ordene "dette produkt indeholder genetisk modificerede
organismer" optræde enten på mærkningen eller i et
ledsagedokument.

Bilag IV indeholder en beskrivelse af de oplysninger, der skal gives
med henblik på mærkning af GMO'er, der udgør eller indgår i et
produkt, som skal markedsføres. Anmeldelser af markedsføring af
GMO'er skal indeholde et forslag til mærkning på en etiket eller i et
ledsagedokument. Dette skal - i det mindste i form af et resumé -
omfatte produktets kommercielle navn, navnet på GMO'en og navnet
og den fulde adresse for den person, der er etableret i Fællesskabet, og
som er ansvarlig for markedsføringen af GMO'en. Endvidere skal det
fremgå af mærkningen, hvorledes oplysningerne kan findes i den
offentligt tilgængelige del af registret.

                                                
2 Med hensyn til identifikation af GMO'er hedder i artikel 18, stk. 2, litra a) og c), i protokollen om
biosikkerhed: parterne skal træffe foranstaltninger til at kræve, at den dokumentation, der ledsager

a) Levende modificerede organismer, der er bestemt til direkte anvendelse som levnedsmidler
eller foder eller til forarbejdning, klart angiver, at de "kan indeholde" levende modficerede
organismer, og at de ikke er bestemt til udsætning i miljøet, såvel som en kontaktinstans, hvor
der kan indhentes yderligere oplysninger. Partskonferencen træffer, i sin egenskab af møde for
parterne i denne protokol, senest 2 år efter datoen for denne protokols ikrafttræden, afgørelse
om de nærmere krav i denne henseende, herunder specifikation af organismernes identitet og
egenskaber, hvorved de kan identificeres;

c) Levende modificerede organismer, der er bestemt til udsætning i importpartens miljø, og
eventuelle andre levende modificerede organismer, der er omfattet af protokollen, klart
identificerer dem som levende modificerede organismer, angiver deres identitet og relevante
træk og/eller egenskaber, eventuelle krav til sikker håndtering, oplagring, transport og
anvendelse, den kontaktinstans, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger, og i givet fald
navn og adresse på importøren og eksportøren samt en erklæring om, at overførslen er i
overensstemmelse med de krav i denne protokol, der gælder for eksportøren.
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Erklæringer fra medlemsstaterne
På miljørådets møde i juni 1999 opfordrede syv af medlemsstaterne
Kommissionen til hurtigst muligt, gennem udvalgsproceduren i direktiv
90/220/EØF, at fremsætte et forslag med henblik på effektiv
gennemførelse af bestemmelserne om mærkning og sporbarhed af
GMO'er. En yderligere medlemsstat kunne tilslutte sig denne
erklæring.

Yderligere fem medlemsstater pegede udtrykkeligt på, at
Kommissionen hurtigst muligt burde forelægge et udkast til
fuldstændige regler om mærkning og sporbarhed af GMO'er og
produkter fremstillet heraf. Det skal bemærkes, at direktiv 90/220/EØF
ikke omfatter produkter fremstillet af GMO'er.

Denne gruppe medlemsstater erklærede også, at de i tråd med
forebyggelses- og forsigtighedsprincippet ville tage skridt til at
suspendere eventuelle nye tilladelser til dyrkning og markedsføring,
indtil der blev vedtaget sådanne regler. De ovennævnte erklæringer
blev fremsat på ny i forbindelse med den formelle godkendelse af den
fælles holdning den 9. december 1999.

4. SPORBARHED AF GMO'ER OG PRODUKTER FREMSTILLET AF GMO'ER

Den gældende EF-lovgivning om fødevarer, frø og foder indeholder i
visse tilfælde mulighed for at trække produkter tilbage fra markedet,
hvis der opstår uforudsete problemer. Disse ordninger er imidlertid af
generel art og indeholder ikke bestemmelser om specifik sporbarhed af
GMO'er og produkter fremstillet heraf.

I den fælles holdning vedrørende revisionen af direktiv 90/220/EØF
indføres der et generelt krav om at sikre sporbarhed af GMO'er på alle
stadier i markedsføringen. I henhold til artikel 4, stk. 5, påhviler det
medlemsstaterne at opfylde dette krav. Kravet omfatter imidlertid ikke
produkter fremstillet af GMO'er, da direktivet ikke dækker sådanne
produkter.

I dette kapitel gennemgås, i afsnit 4.1,  først mulighederne for at
indføre en eller flere sporbarhedsordninger for GMO'er i henhold til det
reviderede direktiv 90/220/EØF og tillige for GMO'er, der er godkendt
i henhold til sektorspecifik lovgivning. For det andet drøftes det, i
afsnit 4.2, om det er nødvendigt og ønskeligt at indføre specifik
sporbarhed for produkter fremstillet af GMO'er. Derefter gennemgås en
række løsningsmodeller.

4.1 Sporbarhed af GMO'er

Kommissionen mener, at en sporbarhedsordning for GMO'er i henhold
til det reviderede direktiv 90/220/EØF, i lighed med eksisterende
sporbarhedsordninger, vil kunne bero på en kombination af
dokumentation og teknisk analyse.

Dokumentation
Det vil være muligt at spore en GMO tilbage gennem
produktionskæden, hvis de oplysninger, der behøves til identifikation
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af den pågældende GMO, videreformidles og opbevares på hvert enkelt
stadium i markedsføringen. Disse oplysninger skal derfor foreligge, når
produktet markedsføres for første gang. Dette kan omfatte anvendelse
af en entydig kode eller "entydig identifikator", som fastsat i det
reviderede direktiv 90/220/EØF, der tildeles hver enkelt GMO, og som
fremgår af mærkningen og/eller et ledsagedokument. I kraft af en sådan
"entydig identifikator" kan tilsynsmyndighederne få adgang til de
relevante oplysninger om den pågældende GMO fra et centralt register.

Detektion og identifikation
Det kan være nødvendigt at bekræfte, at mærkning eller dokumentation
indeholder korrekte oplysninger om et produkts GMO-indhold. Hertil
kræves entydig fysisk detektion af individuelle GMO'er, hvilket kan
gøres på grundlag af unikke DNA- eller proteinsekvenser, der er dannet
ved modifikationspocessen.

Der er udviklet egnede metoder til detektion af unikke DNA- og
proteinsekvenser fra materiale, der indeholder GMO'er. FFC arbejder
for tiden sammen med et net af analyselaboratorier i Fællesskabet med
henblik på at validere disse metoder, så der kan sikres en ensartet
fremgangsmåde på dette område.

Registre

I henhold til den fælles holdning skal de ovennævnte oplysninger med
hensyn til GMO'ers identitet og detektion opføres i et af flere registre.
Der er allerede oprettet et database-"register" for GMO'er, der er
godkendt i henhold til del C i direktiv 90/220/EØF, med oplysninger,
der er indgivet som led i anmeldelserne. Sådanne registre vil senere
kunne inkorporeres i et globalt register, som der er planer om i OECD
og under protokollen om biosikkerhed.

De vigtigste elementer i en sporbarhedsordning

På denne baggrund vil en ordning til sikring af sporbarheden af
GMO'er kunne indebære:

•  at virksomhederne, på hvert enkelt stadium i markedsføringen,
sikrer, at mærkningen eller ledsagedokumentationen indeholder
oplysninger, hvorved GMO kan identificeres

•  at disse oplysninger omfatter en "entydig identifikator" for hver
enkelt GMO, som giver adgang til relevante oplysninger om
den pågældende GMO, herunder detektionsmetodologi, fra et
central register

•  at virksomhederne videregiver og opbevarer de relevante
oplysninger på hvert enkelt stadium i markedsføringen.

I denne forbindelse skal der ofres særlig opmærksomhed på
importerede produkter, der indeholder GMO'er. GMO'er, der
importeres i EU, skal opfylde Fællesskabets lovgivning. Vi kan
imidlertid ikke håndhæve vores sporbarhedsordninger i tredjelande.
Eksportøren vil dog blive afkrævet oplysninger om produktets identitet,
hvis dette skal viderebehandles i produktionskæden. Protokollen om
biosikkerhed kræver, at der forelægges oplysninger, der tillader
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specifik identifikation af GMO'er, som skal transporteres over
landegrænserne, men der er endnu ikke nået til enighed om en
afgørelse om GMO'er, der er bestemt til direkte anvendelse i fødevarer
eller foder.

Sektorspecifik lovgivning

Det reviderede direktiv 90/220/EØF vil omfatte krav om sporbarhed
med henblik på markedsføring af GMO'er efter direktivets del C, men
også produkter, der er godkendt i henhold til sektorspecifik lovgivning,
skal tages i betragtning. På nuværende tidspunkt kræves der
godkendelse efter direktiv 90/220/EØF til anvendelse af GMO'er med
henblik på dyrkning, import og forarbejdning, foder og frø (frøsorter
skal optages i den fælles sortsliste, inden de kan markedsføres i
Fællesskabet). Der kræves imidlertid ikke tilladelse til anvendelse af
GMO'er som eller i fødevarer i henhold til direktiv 90/220/EØF, men
derimod i henhold til forordningen om nye levnedsmidler, som trådte i
kraft den 15. maj 1997.

Det vil i fremtiden blive nødvendigt at opdatere den sektorspecifikke
lovgivning under hensyntagen til bestemmelserne i det reviderede
direktiv 90/220/EØF.

Løsningsmodeller
På denne baggrund bør følgende løsningsmodeller tages i betragtning:

 (1) Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende sporbarhed af GMO'er i
henhold til det reviderede direktiv 90/220/EØF

(2) Vertikale retsakter (direktiv 90/220/EØF suppleret med sektorspecifik
lovgivning) om sporbarhed af GMO'er

(3) En ny horisontal retsakt om sporbarhed af GMO'er

Løsningsmodel 1 - Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende
sporbarhed i henhold til det reviderede direktiv 90/220/EØF
Ifølge den fælles holdning er det medlemsstaterne, som har ansvaret for
at sikre sporbarhed på alle stadier i markedsføringen af GMO'er. En
løsning kunne derfor bestå i, at Kommissionen foreslår
gennemførelsesforanstaltninger, der kan hjælpe medlemsstaterne med
at gennemføre kravet om sporbarhed som fastsat i det reviderede
direktiv 90/220/EØF.

Ifølge denne løsningsmodel skulle Kommissionen, gennem
udvalgsproceduren,

•  opstille en ordning for tildeling af en entydig identifikator til
GMO'er, under hensyntagen til udviklingen på dette område i
de internationale fora

•  oprette et eller flere registre til opbevaring af oplysningerne om
genetiske modifikationer i GMO'er
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•  supplere bilag IV med vejledende noter vedrørende
beskrivelsen af den påtænkte anvendelse af et givet produkt.

Sådanne vejledende noter vil kunne omfatte en grundlæggende
beskrivelse af, hvordan en sporbarhedsordning som beskrevet ovenfor
fungerer,  og henstillinger til, at medlemsstaterne sørger for, at alle
virksomheder, der håndterer GMO'er, som udgør eller indgår i
produkter, fører register herover i en nærmere angivet årrække og
videregiver følgende oplysninger til den næste virksomhed i kæden:

•  navnet på GMO'en

•  navn og fulde adresse på den person, der er etableret i
Fællesskabet, og som er ansvarlig for markedsføringen af GMO

•  produktets kommercielle navn

•  oplysninger, der letter adgangen til offentlige registre

•  tilladelsesnummer eller "entydig identifikator" (hvis forskellig
fra GMO'ens navn).

Løsningsmodel 2 Sporbarhed i henhold til vertikale retsakter
Denne løsningsmodel kræver, at der indføres bestemmelser til sikring
af sporbarhed i alle retsakter, der omfatter markedsføring af GMO'er.
Den fælles holdning indeholder allerede sådanne bestemmelser, men
tilsvarende bestemmelser vil også kunne indføres i henhold til den
sektorspecifikke lovgivning om nye levnedsmidler og frø.

Løsningsmodel 3 Sporbarhed i henhold til en ny horisontal
retsakt
En tredje løsningsmodel består i en ny "horisontal" retsakt, der
fastsætter principperne for en sporbarhedsordning som beskrevet
ovenfor. Herved ville der kunne indføres et bindende krav om
sporbarhed af GMO'er for både direktiv 90/220/EØF og sektorspecifik
lovgivning.

Fordele og ulemper ved løsningsmodellerne
Den første løsningsmodel overlader det til medlemsstaterne at
gennemføre en passende sporbarhedsordning på grundlag af en
vejledning vedtaget efter udvalgsproceduren. Den største fordel ved en
sådan vejledning efter løsningsmodel nr. 1 er, at den vil kunne indføres
på relativt kort tid. Ulempen er, at vejledning af medlemsstaterne ikke
ville gøre virksomhederne juridisk forpligtede til at opbevare og
videregive oplysningerne. Endvidere vil denne løsning kunne føre til,
at der oprettes indbyrdes afvigende ordninger i Fællesskabet.

Den største fordel ved løsningsmodel nr. 2 er, at den ville tilvejebringe
et retsgrundlag for sporbarhed af GMO'er, uanset efter hvilken relevant
lovgivning de er godkendt, idet eksisterende sporbarhedsordninger i de
forskellige sektorer ville blive taget i betragtning og benyttet som
udgangspunkt. Den ville også give mulighed for, at virksomhederne
forpligtes juridisk til at videregive og opbevare relevante oplysninger
på alle stadier i markedsføringen af produkter. For at undgå mulige
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overlapninger eller huller skal ordningerne være kohærente og
indbyrdes forenelige.

Den vigtigste fordel ved løsningsmodel nr. 3 er, at den ville give et
fælles retsgrundlag for sporbarhed af GMO'er i Fællesskabet og løse
problemet med potentielle overlapninger eller huller opstået som følge
af forskellige ordninger. Denne løsningsmodel ville også give
mulighed for, at virksomhederne forpligtes juridisk til at videregive og
opbevare relevante oplysninger på alle stadier i markedsføringen af
produkter. Denne løsningsmodel vil imidlertid indebære en længere
godkendelsesprocedure end løsningsmodel nr. 1. Føres den ud i livet i
form af en forordning, ville gennemførelsesfristen dog blive kortere.

Alle de tre løsningsmodeller for sporbarhed af GMO'er bygger på
bestemmelserne i det reviderede direktiv 90/220/EØF og omfatter
ordninger, der stort set er baseret på videregivelse og opbevaring af
dokumentation, der muliggør identifikation af de enkelte GMO'er.
Dette vil få følger for industrien. Størstedelen af transaktionerne
ledsages imidlertid allerede af dokumentation, der indeholder
oplysninger om leverandør, købere og transaktionsdato og om
produktets art, oprindelse, indhold og mængde. Omkostningerne ved at
supplere dokumentationen med oplysninger, der muliggør
identifikation af de enkelte GMO'er i et givet produkt, ventes derfor
ikke at ville blive store.

Vi kan ikke pålægge vores handelspartnere en EU-sporbarhedsordning.
Både tredjelandene og EU skal efterkomme internationale forpligtelser,
som f.eks. protokollen om biosikkerhed, med hensyn til tilvejebringelse
af oplysninger om GMO'ers identitet.

Ingen af de tre løsningsmodeller omfatter sporbarhed af produkter
fremstillet af GMO'er. Dette emne drøftes i det følgende afsnit.

4.2. Sporbarheden af produkter fremstillet af GMO'er

Det reviderede direktiv 90/220/EØF vil indeholde bestemmelser om
sporbarhed af levende GMO'er, men ikke tilsvarende krav for
produkter fremstillet af GMO'er. Det er derfor forsat et spørgsmål, om
der kræves specifik sporbarhed af produkter fremstillet af GMO'er, og
hvordan et sådant krav i givet fald skal indføres.

EF-lovgivningen i fødevare- og fodersektoren indeholder allerede
bestemmelser om generelle sporbarhedsordninger, som ikke er
specifikke for GMO'er. Disse ordninger giver mulighed for at trække
produkter tilbage, hvis der konstateres en uforudset risiko, men de
dækker ikke alle fødevare- og fodervirksomheder i alle led af
produktionskæden.

I denne forbindelse henleder vi opmærksomheden på Kommissionens
nylige forslag om generelle principper og krav i fødevarelovgivning,
som i artikel 9 indeholder de generelle principper for sporbarhed3. Det
foreslås navnlig, at sporbarhedsordninger bør gælde for alle fødevarer,
foderstoffer og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og for

                                                
3  KOM (2000) 716 endelig udg.
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ethvert stof, der er bestemt til at blive tilsat en fødevare eller et foder.
Disse principper er ikke sektorspecifikke, men skal gennemføres på
grundlag af sektorspecifikke bestemmelser.

Endvidere bør følgende tages i betragtning:

•  Uforudsete miljøvirkninger, f.eks. skade på ikke-
målorganismer, kan opstå som følge af udsætning af GMO'er,
såsom genmodificerede landbrugsplanter. Det er imidlertid
usandsynligt, at der vil optræde uforudsete miljøvirkninger, når
det drejer sig om produkter fremstillet af GMO'er, som f.eks.
mel fremstillet af genetisk modificerede majskorn, hvor
forarbejdningen resulterer i "ikke levedygtigt" genetisk
materiale.

•  Det bør overvejes, om der kræves specifik sporbarhed af
produkter fremstillet af GMO'er med henblik på tilbagetrækning
af produkter, hvis der opstår uforudsete problemer som følge af
forbrug af materiale hidhørende fra GMO'er. Kravet om
godkendelse inden markedsføring af produkter fremstillet af
GMO'er, som fastsat i forordningen om nye levnedsmidler,
skulle normalt give den nødvendige garanti for sikkerhed.

•  Et af målene med sporbarhed er at lette overvågningen af
mulige langsigtede og utilsigtede sundhedsvirkninger af
bestemte fødevarer. Der er imidlertid bred enighed om, at der
kun er begrænset kendskab til de langsigtede virkninger af
fødevarer, hvilket gør det vanskeligt at indkredse
sundhedsvirkninger, som udelukkende skyldes genmodificerede
fødevarer. Det kan ikke med overvågning efter markedsføringen
automatisk bevises, at der er tale om en direkte
årsagsforbindelse mellem forekomsten af en skadelig
sundhedsvirkning og indtagelsen af en given fødevare. I
forbindelse med risikovurderingen inden markedsføringen af en
fødevare fremstillet af GMO'er undersøges behovet for
overvågning efter markedsføringen normalt på et sag til sag-
grundlag. Der er generel enighed om, at overvågningen bør
koncentreres om virkningerne af genmodificerede/gensplejsede
fødevarer, som er væsentligt forskellige fra de tilsvarende
traditionelle fødevarer.

•  Sporbarhed af produkter fremstillet af GMO'er kan også lette
kontrollen med mærkningen af disse produkter. En omfattende
mærkningsordning indebærer dog ikke, at de enkelte GMO'ers
historie og oprindelse skal kendes i detaljer. For at sikre den
endelige forbruger passende oplysninger er det tilstrækkeligt, at
virksomhederne kan dokumentere, om der er anvendt GMO'er
eller ej. Sporbarhed som middel til at gøre det nemmere at
anføre anprisninger på mærkningen drøftes i afsnittet om
mærkning.
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Løsningsmodeller
På denne baggrund kan fire løsningsmodeller tages i betragtning

(A) Ingen specifik sporbarhedsordning for produkter fremstillet af
GMO'er

(B) Vertikale retsakter (sektorspecifik lovgivning) til sikring af
sporbarhed af produkter fremstillet af GMO'er

(C) En ny horisontal retsakt til sikring af sporbarhed af produkter
fremstillet af GMO'er

(D) En ny horisontal retsakt, der både dækker GMO'er og produkter
fremstillet af GMO'er

Løsningsmodel A Ingen specifik sporbarhedsordning
Denne løsningsmodel byger på den forudsætning, at der ikke er grund
til at indføre en sporbarhedsordning for produkter fremstillet af
GMO'er, fordi disse produkter har været underkastet en omfattende
sikkerhedsvurdering før markedsføring. Hvis der påvises en uforudset
risiko, giver den gældende lovgivning i fødevare- og fodersektoren
endvidere allerede i visse tilfælde mulighed for tilbagetrækning af
produkter på grundlag af batchnummereringssystemer.

Løsningsmodel B Vertikale retsakter
Specifik sporbarhed af produkter fremstillet af GMO'er vil kunne
realiseres ved at indføre krav herom i den sektorspecifikke lovgivning
om fødevarer og foder. Dette ville indebære en ændring af
forordningen om nye levnedsmidler og tilføjelse af relevante
bestemmelser i lovgivningen om foder.

De forskellige ordninger under de forskellige retsakter skulle i så fald
være indbyrdes forenelige af hensyn til retssikkerheden.

Løsningsmodel C Horisontal retsakt for produkter fremstillet af
GMO'er

Denne løsningsmodel ville dække specifik sporbarhed af alle produkter
fremstillet af GMO'er uanset den endelige anvendelse heraf og ville
udfylde det hul, som er omtalt under løsningsmodel B.
Virksomhedslederne i fødevare- og foderindustrien skulle forpligtes til
at videregive og opbevare oplysninger om tilstedeværelsen af
genmodificeret materiale i produkter fremstillet af GMO'er, hvilket
skulle være tilstrækkeligt til at sikre sporbarhed for sådanne produkter.

Løsningsmodel D Horisontal retsakt for både GMO'er og
produkter fremstillet af GMO'er
Denne løsningsmodel indeholder de samme elementer som
løsningsmodel C, men går ud på, at der indføres en horisontal retsakt,
som omfatter sporbarhed for både GMO'er og produkter fremstillet af
GMO'er. Med denne løsningsmodel ville der derfor være tale om ét
enkelt retsgrundlag for sporbarhed for GMO'er og produkter fremstillet
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af GMO'er igennem hele fødevare- og foderkæden, hvorved der ville
kunne tages hensyn til alle potentielle huller i lovgivningen.

Fordele og ulemper ved løsningsmodellerne

Fordelen ved løsningsmodel A er, at den udnytter allerede bestående og
fungerende ordninger i fødevare- og fodersektoren. Industrien
pålægges således ikke yderligere byrder. De bestående ordninger
omfatter imidlertid ikke alle stadierne i markedsføringen. Hvis der
endvidere kræves specifik sporbarhed for produkter fremstillet af
GMO'er, skal disse ordninger tilpasses i overensstemmelse hermed.
Med løsningsmodel B, C og D vil der blive indført specifikke
sporbarhedsordninger for produkter fremstillet af GMO'er.

Sigtet med løsningsmodel B er at udvide den nuværende
sektorspecifikke lovgivning til også at omfatte specifik sporbarhed for
produkter fremstillet af GMO'er, mens løsningsmodel C og D beror på
en horisontal indfaldsvinkel. Fordelen ved løsningsmodel B er, at den
bygger på bestående ordninger, men ulempen er, at produkter, som
f.eks. genmodificerede majskorn, der er malet, men som endnu ikke er
ingredienser i fødevarer eller foder, ikke er omfattet af den nuværende
sektorspecifikke lovgivning, herunder det reviderede direktiv
90/220/EØF.

Fordelen ved en horisontal fremgangsmåde for produkter fremstillet af
GMO'er er, at man med ét enkelt retsgrundlag for sporbarhed ville
undgå potentielle overlapninger eller huller forårsaget af forskellige
enkeltordninger. Det kan imidlertid være vanskeligt og langsommeligt
at indføre nye horisontale retsakter. Endvidere skal der tages hensyn til,
at sporbarhedsordningen under løsningsmodel B, C og D kan betyde en
yderligere byrde for industrien, og at de internationale forpligtelser på
området skal tilgodeses.

5. MÆRKNING AF GENMODIFICEREDE FØDEVARER

5.1. Mærkning af GMO'er

Forordningen om nye levnedsmidler, lovgivningen om frø og det
reviderede direktiv 90/220/EØF indeholder i den nuværende
udformning bestemmelser om obligatorisk mærkning af produkter, der
indeholder levende GMO'er. De nye krav i det reviderede direktiv
90/220/EØF går ud på obligatorisk mærkning på alle stadier i
markedsføringen, og formålet med løsningsmodellerne i afsnit 4.1 er at
opfylde dette mål.

5.2. Mærkning af fødevarer fremstillet af GMO'er

Spørgsmålet er, om den nuværende EU-mærkningsordning for
fødevare- og foderingredienser fremstillet af GMO'er bør ændres, så
den giver forbrugerne adgang til omfattende oplysning om produkterne
og mulighed for at vælge.

Af forskellige spørgeundersøgelser og erklæringer fra europæiske
forbrugerorganisationer fremgår det, at der er et stærkt ønske om en
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mere omfattende mærkningsordning, som giver forbrugerne mulighed
for at vælge. Forbrugerne anser det for at være vildledende, at nogle
produkter er mærket og andre ikke.

Fødevarevirksomhederne har overvejet, hvordan de kan opfylde
forbrugernes krav. Nogle virksomheder har besluttet at mærke
genmodificerede produkter frivilligt, selv om de ikke var forpligtet
hertil i henhold til den gældende EF-lovgivning, mens
detailforretningerne i mange tilfælde har fjernet genmodificerede
fødevarer fra hylderne i supermarkederne og krævet, at leverandørerne
garanterer, at produkterne kommer fra ikke-GMO-kilder.

Da fødevaresektoren er uhyre sammensat, med millioner af
virksomheder, herunder mange små virksomheder, mener dele af
industrien, at en mærkningsordning, som går ud over de nuværende
EF-kriterier for mærkning (tilstedeværelse af protein/DNA fra
GMO'er), og hvor kontrollen er baseret på dokumentation i papirform, i
praksis er uigennemførlig, for omkostningskrævende og ude af
proportion med formålet. Ifølge visse dele af industrien ville det
endvidere være meget vanskeligt at kontrollere en sådan ordning, som
derfor ville åbne mulighed for svig.

På denne baggrund kan følgende 4 løsningsmodeller for mærkning af
produkter fremstillet af GMO'er tages i betragtning:

(A) Bevarelse af status quo

(B) Bevarelse af status quo og indførelse af en ordning for "GMO-frie"
produkter

(C) Mærkning af alle fødevarer fremstillet af GMO'er

(D) Mærkning af alle produkter, der er fremstillet ved hjælp af GMO'er

Løsningsmodel A Bevarelse af status quo: mærkning baseret på
muligheden for detektion af DNA eller protein

Formålet med denne løsningsmodel er at oplyse forbrugerne om
produktionsmetoden, såfremt DNA eller protein fra GMO'er kan detekteres i
slutproduktet.

Denne løsningsmodel bygger på den nuværende fremgangsmåde, hvorefter
det er detekterbarheden af DNA eller protein hidrørende genetisk
modifikation der udløser mærkning af fremstillingsmetoden, medmindre
tilstedeværelsen af DNA eller protein hidrørende fra GMO'er i ingredienser i
slutproduktet er utilsigtet eller under 1%

Denne mærkningsordning kan håndhæves på grundlag af kontrolanalyser,
men den beror også på dokumentation i papirform, så det sikres, at eventuel
tilstedeværelse af genmodificeret materiale er utilsigtet. Denne ordning er
bredt accepteret hos de fleste af vores handelspartnere.

Selv om ordningen er baseret på videnskabelig detekterbarhed, har den
alligevel visse ulemper, fordi

•  den er vanskelig at anvende på stærkt forarbejdede fødevarer
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•  der med tiden udvikles nye og mere følsomme detektionsmetoder,
således at produkter, som ikke skal mærkes i dag, måske i fremtiden vil
blive omfattet af mærkningskravet.

Løsningsmodel B Bevarelse af status quo og indførelse af en "GMO-fri"
ordning
Denne løsningsmodel indebærer, at de nuværende mærkningskriterier for
fødevarer fremstillet af GMO'er bevares, og at der indføres en
fællesskabsordning for "GMO-frie" produkter, der giver forbrugerne
mulighed for at vælge. Med ordningen for GMO-frie produkter tænkes der på
et omfattende system for fremstillingsmetoder uden anvendelse af
genteknologi i hele fødevarekæden.

Ordningen vil bero på frivillig deltagelse fra producenterne, med ensartede
spilleregler for producenter, som ønsker at mærke en fødevare som GMO-fri
for hermed at efterkomme specifik efterspørgsel fra forbrugernes side. I
henhold til den nuværende EU-lovgivning kan virksomhederne angive på
mærkningen, at en fødevare ikke indeholder fødevareingredienser, der er
fremstillet på grundlag af GMO'er, forudsat at disse anprisninger er sande og
ikke vildledende.

EU-lovgivningen om økologiske produktionsmetoder udelukker anvendelsen
af GMO'er og produkter heraf efter meget strenge kriterier, herunder som
forarbejdningshjælpestoffer i hele produktionsprocessen.

I lighed med bestemmelserne for økologisk produktion og beskyttelse af
oprindelsesbetegnelser ville anvendelsen af betegnelsen "GMO-fri" indebære
en certifikationsordning baseret på passende kontrol af en række forud
fastsatte foranstaltninger til at beskytte produktets identitet på dets vej
gennem produktionskæden.

Værditilvæksten ved en ordning for GMO-frie produkter vil bestå i, at der
skabes en produktionslinje for "traditionel landbrugsproduktion", som ikke
skal opfylde de supplerende kriterier, der gælder økologisk landbrug. En
sådan produktionslinje for GMO-frie produkter ville derfor give forbrugerne
GMO-frie produkter, som - alt efter de fastsatte kriterier og tærskler - kan
blive billigere end økologiske produkter.

Løsningsmodel C Mærkning af alle fødevarer fremstillet af GMO'er
Denne løsningsmodel ville indebære obligatorisk mærkning af alle fødevarer,
fødevareingredienser, tilsætningsstoffer og aromaer, som indeholder, består
af eller er fremstillet direkte af GMO'er. Herved oplyses forbrugerne om
fremstillingsmetoden, uanset om der er spor af modificeret DNA eller protein
i slutproduktet eller ej.

Denne løsning ville medføre, at en række produkter, der ikke skal mærkes
efter den nuværende lovgivning, som f.eks. raffinerede olier fremstillet af
GMO'er, skal mærkes. En sådan mærkningsordning skulle, i hvert fald
delvis, baseres på dokumentation om ingrediensernes oprindelse, da det i
nogle af disse produkter ikke vil være muligt at detektere proteiner og DNA.
Ordningen ville derfor kræve, at der skal være adgang til dokumentation, så
produkterne kan mærkes korrekt, også selv om forarbejdningsprocessen har
fjernet alle spor af genmodificeret materiale, som kan detekteres med de
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nuværende metoder. Denne løsningsmodel beror på dokumentation og
omhyggelig registrering fra virksomhedernes side.

Med denne løsningsmodel ville behovet for en ordning for GMO-frie
produkter være mindre nærliggende.

Denne fremgangsmåde indebærer, at "mellem"produkter fremstillet af
GMO'er, som f.eks. malede sojabønner eller majskorn, der er bestemt til
anvendelse i fødevarer, men som endnu ikke udgør en endelig fødevare, skal
mærkes, eller at det i et ledsagedokument anføres, at produktet er fremstillet
af GMO'er.

Løsningsmodel D Mærkning af alle fødevarer og fødevareingredienser,
der er fremstillet ved hjælp af GMO'er
Denne løsningsmodel indebærer, at alle fødevarer skal mærkes, hvis der på et
eller andet stadium i fremstillingsprocessen er anvendt
genmodificeringsteknologi. Dette ville resultere i mærkning ikke blot af alle
levnedsmidler fremstillet af GMO'er, men også af
forarbejdningshjælpestoffer og kød, mælk og æg fra dyr, der er fodret med
genmodificeret foder.

Også med denne løsningsmodel kræves der dokumentation i papirform og
omhyggelig registrering fra virksomhedernes side.

Løsningsmodellen går ud over de generelle EU-mærkningskrav for
fødevarer. Formålet med de nuværende mærkningsregler er at give
forbrugerne oplysning om ingredienserne i slutproduktet.
Forarbejdningshjælpestoffer anses ikke for at være ingredienser, da de pr.
definition ikke har nogen teknologisk virkning i den endelig fødevare.

Med denne løsningsmodel vil behovet for en ordning for GMO-frie
produkter blive mindre nærliggende.

Fordele og ulemper ved løsningsmodellerne
Fordelen ved løsningsmodel A er, at den er baseret på videnskabelig
detekterbarhed af DNA og proteiner hidrørende fra GMO, og at den er bredt
accepteret internationalt.

Fra et forbrugersynspunkt er ulempen ved denne model, at nogle produkter,
som er fremstillet af GMO'er, ikke er underkastet mærkningskrav, fordi
hverken DNA eller protein fra GMO'er kan detekteres. Forbrugerne har
således ikke i alle tilfælde adgang til fuld information og mulighed for at
vælge. Sigtet med at indføre en ordning for GMO-frie produkter er at give
forbrugerne mulighed for at vælge mellem fødevarer fremstillet af GMO'er
og fødevarer, der er fremstillet uden anvendelse af genteknologi. Da
ordningen er frivillig, er fordelen for industrien, at den kun har konsekvenser
for de producenter, som deltager i ordningen. Forbrugerorganisationerne
modsætter sig imidlertid denne ordning, da de foretrækker klar mærkning af
fødevarer fremstillet af GMO'er fremfor en ny mærkningsordning oven i de
allerede gældende mærkningsbestemmelser.

Formålet med løsningsmodel C er at kræve mærkning af alle fødevarer
fremstillet af GMO'er. Denne løsning finder tilslutning hos
forbrugerorganisationerne. Den kan imidlertid have følger for industrien,
som i så fald skulle opbevare dokumentation om, hvorvidt fødevarer og
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fødevareingredienser er fremstillet af en GMO. Endvidere ville kontrollen
med anprisninger på mærkningen ikke fuldt ud bero på analytiske metoder,
hvilket ville gøre det vanskeligere at opdage svig. På internationalt plan er en
sådan mærkningsordning for tiden til behandling i Codex-komitéen for
Mærkning af Levnedsmidler.

Formålet med løsningsmodel D er at give den endelige forbruger oplysninger
om anvendelsen af GMO-baserede forarbejdningshjælpestoffer i
fremstillingen af fødevarer og oplysninger om kød, mælk eller æg fra dyr
fodret med foder bestående af eller fremstillet af GMO'er. Denne
løsningsmodel går længere end de nuværende EU- og Codex-krav om
mærkning af fødevarer, som kun gælder ingredienser. Endvidere ville denne
løsning have betydningsfulde konsekvenser for fødevarekvaliteten og for
fødevarevirksomhederne, som ville være nødt til at føre nøjagtige registre.
Det ville være meget vanskeligt at opdage svig. Mærkningsordningen under
løsningsmodel D drøftes ikke i Codex-komitéen.

6. UDFYLDNING AF HULLERNE

Mærkning af genmodificerede fødevarer og fødevareingredienser
Der er behov for yderligere harmonisering af de nuværende
mærkningskriterier, så der kan skabes en ensartet, kohærent og logisk ordning
for mærkning af genmodificerede fødevarer og fødevareingredienser, herunder
genmodificerede tilsætningsstoffer og aromaer. Grundlaget herfor bør være:

1) DNA/protein-kriteriet bør være den udløsende faktor for mærkning af
alle fødevarer og fødevareingredienser fremstillet af GMO'er,
medmindre en anden løsningsmodel for mærkning anvendes.

2) Tærsklen på 1% for utilsigtet kontaminering bør gælde for alle
godkendte GMO'er.

3) Det skal sikres, at GMO-tilsætningsstoffer og -aromaer mærkes som
sådanne.

I handlingsplanen i hvidbogen om fødevaresikkerhed er der allerede forudset
en kommissionsforordning (foranstaltning 52), der skal harmonisere de
nuværende mærkningskriterier (1 og 2). Den næste revision af direktiv
89/107/EØF om tilsætningsstoffer og af direktiv 88/388/EØF vil indeholde
bestemmelser om mærkning af genmodificerede tilsætningsstoffer og aromaer
som sådanne.

Nye foderstoffer
Godkendelse og mærkning af foder, der indeholder GMO'er, er omfattet af
direktiv 90/220/EØF. Der findes endnu ikke EF-bestemmelser om
godkendelse og mærkning af foderprodukter fremstillet af GMO'er. Som
skitseret i hvidbogen om fødevaresikkerhed, skal der fremsættes forslag om
særlovgivning om nye foderstoffer, med krav om godkendelse af foder
fremstillet på basis af GMO'er og bestemmelser om sporbarhed og mærkning
af genmodificeret foder. Dette forslag bør være i overensstemmelse med
resultaterne af de generelle drøftelser vedrørende mærkning og sporbarhed.

Genmodificerede frø
Kommissionen har til hensigt at fremsætte direktivforslag med nærmere
bestemmelser om mærkningskravene i Rådets direktiv 98/95/EF for
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genmodificerede frø og med bestemmelser om dyrkningsbetingelser og
renhedskrav for så vidt angår utilsigtet tilstedeværelse af genmodificerede frø.

Tærskler
Der er fastsat en tærskel på 1% for utilsigtet tilstedeværelse af  genmodificeret
materiale i fødevarer fremstillet af GMO'er. Der er imidlertid endnu ikke
fastsat nogen tærskel for levende GMO'er. Artikel 20 i den fælles holdning
vedrørende revisionen af direktiv 90/220/EØF giver imidlertid mulighed for at
fastsætte tærskler for levende GMO'er. Dette spørgsmål bør tages op i den
nærmeste fremtid under hensyntagen til de problemer med utilsigtet
kontaminering, som virksomhederne står overfor. Også spørgsmålet om en
tærskel for utilsigtet kontaminering af ikke-godkendte GMO'er bør behandles.

7. KONKLUSION

Medlemsstaterne opfordres til at tilkendegive deres synspunkter og erfaringer
vedrørende de forskellige løsningsmodeller, i lyset af deres betydning for

•  Forbrugernes sundhed
•  Miljøbeskyttelse og bevaring af biodiversiteten
•  Forbrugernes valgmuligheder
•  Fællesskabets internationale forpligtelser
•  Følgerne for handel
•  Følgerne for industri og landbrug
•  Følgerne for forskning og udvikling
•  Mulighederne for gennemførelse i praksis
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