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KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT OM SPÅRBARHET OCH
MÄRKNING AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER OCH

PRODUKTER SOM HÄRRÖR FRÅN SÅDANA

1. BAKGRUND

Avsiktligt utsättande av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön och
tillämpning av modern bioteknik i livsmedel och växter debatteras för
närvarande intensivt, både av allmänheten och på politisk nivå. Särskild oro
gäller långsiktiga följder för miljön, och då främst den biologiska mångfalden,
samt frågan om livsmedelssäkerhet. Även om det ännu inte har kommit ut
några fackgranskade vetenskapliga artiklar med rapporter om skador på
människors hälsa som har uppstått genom förtäring av genetiskt modifierade
livsmedel, och alla GMO måste genomgå en omfattande vetenskaplig
bedömning av deras risker för människors hälsa och för miljön innan de kan
tilldelas gemenskapstillstånd, är allmänheten i allt större utsträckning oroad för
potentiella följder för hälsa och miljö.

Mot den bakgrunden har det blivit allt svårare att utfärda tillstånd för
utsläppande på marknaden av nya GMO i enlighet med direktiv 90/220/EEG
och en liknande situation har uppstått i fråga om tillstånd för produkter som
innehåller eller härrör från GMO inom ramen för den produktrelaterade
lagstiftningen1. Till följd av detta har tillståndsförfarandet för kommersiellt
utsläppande av GMO på marknaden, inbegripet GMO som kan hamna i
livsmedelskedjan, stannat upp.

Vid sitt möte den 12 juli 2000 föreslog kommissionen en strategi för att åter få
igång tillståndsförfarandet för GMO. Denna strategi utgår ifrån konkretare
ramar för tillståndsförfarandet genom en översyn av direktiv 90/220/EEG, så
snart enighet uppnås mellan rådet och Europaparlamentet. Strategin omfattar
följande punkter:

•  Att fram till dess att de grundläggande bestämmelserna (märkning,
spårbarhet, övervakning osv.) i ett reviderat direktiv 90/220/EEG
införlivats i alla medlemsstaters lagstiftning föregripa dessa genom
rättsligt genomdrivbara frivilliga åtaganden. De nya bestämmelserna
kommer att tas med i de enskilda tillstånden för GMO-produkter som
utfärdas i enlighet med det nuvarande direktiv 90/220/EEG.

•  En omfattande uppsättning av märkningsbestämmelser för
livsmedelssektorn, som täcker GMO och produkter som härrör från
GMO.

•  Ett initiativ till ett spårbarhetssystem för GMO, och eventuellt även för
produkter som härrör från GMO.

                                                
1 Uttrycket GMO avser "levande" organismer med förmåga att föröka sig, t.ex. genetiskt modifierade
majskorn. Produkter som härstammar från GMO har bearbetats så att de endast innehåller genetiskt
modifierat material, men inga "levande" GMO, t.ex. mjöl som framställts av majskorn. Direktiv
90/220/EEG omfattar utsläppande på marknaden av GMO, men täcker inte produkter som härstammar
från GMO. Förordningen om nya livsmedel omfattar däremot utsläppandet på marknaden både av
GMO och produkter som härstammar från GMO där dessa används i livsmedel.
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•  Utfyllnad av de luckor som förekommer i gällande lagstiftning om
GMO.

Detta dokument syftar till att behandla dessa frågor och presentera möjliga
initiativ avseende spårbarhet och märkning inom ramen för

•  målen för spårbarhet och märkning,

•  befintliga spårbarhetssystem och märkningskrav,

•  lämpliga rättsliga bestämmelser om spårbarhets- och märkningssystem
för GMO och produkter som härrör från GMO.

2. BESTÄMMELSER FÖR ATT FÖREGRIPA ÖVERSYNEN AV DIREKTIV 90/220/EEG

I sina uttalanden i rådet i juni 1999 uppmanade 12 medlemsstater
kommissionen att, i den mån detta är rättsligt möjligt, omedelbart tillämpa de
principer (framför allt avseende spårbarhet och märkning) som ingår i den
gemensamma ståndpunkten.

Visserligen skulle det inte gå att kräva genomdrivande av de nya
bestämmelserna enligt det reviderade direktiv 90/220/EEG, men ingenting i
det befintliga direktiv 90/220/EEG hindrar de sökande att frivilligt göra
åtaganden i enlighet med dessa krav. Det skulle i första hand vara de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna som skulle ha ansvar för att upplysa de
sökande om denna möjlighet och om hur sådana åtaganden skulle se ut. De
frivilliga åtagandena skulle behöva ingå som fast del av anmälan för att
garantera att de verkligen blir rättsligt bindande i det slutgiltiga tillståndet.
Därigenom skulle medlemsstaterna kunna bidra till att tillståndsförfarandet för
GMO kunde återupptas.

3. SPÅRBARHET OCH MÄRKNING

3.1 Begrepp

Spårbarhet innebär att det blir lättare att fastställa en produkts identitet,
historia och källa.

Allmänt sett kan man ge följande skäl till varför spårbarhetssystem för
GMO bör införas:

(1) Det ger möjlighet att dra tillbaka produkter om det fastställs att de
utgör en risk för människors hälsa eller miljön.

(2) Det underlättar identifiering och övervakning av oavsiktliga och
långsiktiga effekter på miljön och på människors och djurs hälsa, där
så behövs.

(3) Det underlättar övervakningen av märkningen.

Befintliga spårbarhetssystem utgår från dokumentation på papper eller i
elektronisk form, samt även från analytiska uppspårningsmetoder. Genom att
vidarebefordra och dokumentera alla relevanta uppgifter om en produkt på
varje stadium av utsläppandet på marknaden blir det möjligt att spåra dess
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identitet, historia och källa. Analytiska spårningsmetoder gör det möjligt att
vid behov fastställa innehållet i en produkt och på så sätt kontrollera om
uppgifterna om produkten är korrekta och tillförlitliga.

Det primära målet med märkning av livsmedel är att förse köparna och
konsumenterna med den information de behöver. Märkningen skall bland
annat göra det lättare för konsumenterna att välja, och skydda dem mot
missvisande uppgifter och bedrägerier.

Spårbarhet och märkning har olika mål, men kan sammankopplas så att de
kompletterar varandra. Ett spårbarhetssystem kan till exempel tillhandahålla
upplysningar som kan användas för märkning. Ett spårbarhetssystem innebär
att slutprodukter måste märkas på något sätt, i identifikationssyfte, så att
produktens identitet kan fastställas. Ett omfattande märkningssystem innebär
dock inte att man nödvändigtvis måste fastställa varje enskild GMO:s identitet
och historia.

3.2 Spårbarhet och märkning i den gemensamma ståndpunkten

Spårbarhet

I den gemensamma ståndpunkten (EG) nr 12/2000 beträffande
kommissionens förslag till ändring av direktiv 90/220/EEG införs
begreppet spårbarhet för GMO.

Spårbarhet definieras inte i den gemensamma ståndpunkten, och den
innehåller inte heller någon redogörelse för målen för sådan spårbarhet,
eller för hur spårbarhet skall uppnås. Däremot fastställs följande i den
gemensamma ståndpunkten: I artikel 4.5 föreslås att medlemsstaterna
skall vidta åtgärder för att, i enlighet med kraven i bilaga IV,
säkerställa spårbarhet i alla skeden av utsläppande på marknaden av
genetiskt modifierade organismer som har godkänts enligt del C i
direktivet. Utsläppande på marknaden omfattar även import. I skäl 11
fastställs att produkter som innehåller och/eller består av genetiskt
modifierade organismer som omfattas av detta direktiv inte får
importeras till gemenskapen om de inte uppfyller bestämmelserna i
direktivet. I bilaga IV ges en allmän beskrivning av de ytterligare
uppgifter med relevans för spårbarheten som skall lämnas i en anmälan
om utsläppande på marknaden av GMO. Hit hör följande:

•  Produktens föreslagna handelsbeteckning och namn på de
genetiskt modifierade organismer som den innehåller, samt
eventuella specifika kännetecken, namn eller koder som
används av anmälaren för att identifiera den genetiskt
modifierade organismen.

•  Namn och fullständig adress för den person som är etablerad i
gemenskapen och som svarar för utsläppandet på marknaden,
antingen detta är tillverkaren, importören eller distributören.

•  Namn och fullständig adress för den eller de personer som
lämnar kontrollprover.

•  Uppgifter om den genetiska modifieringen (för att införa
modifieringar av organismer i ett eller flera register), som kan
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användas för att spåra och identifiera särskilda produkter som
innehåller genetiskt modifierade organismer i syfte att
underlätta kontrollen och övervakningen av produkterna efter
det att de släppts ut på marknaden. Dessa uppgifter bör i
förekommande fall innehålla upplysningar om deponeringen av
prover av den genetiskt modifierade organismen eller dess
genetiska material hos den behöriga myndigheten samt
upplysningar om nukleotidsekvenser och övriga typer av
uppgifter som krävs för att identifiera en produkt som innehåller
genetiskt modifierade organismer.

Dessutom krävs det i artikel 18 att det i det skriftliga medgivandet i
samtliga fall uttryckligen skall anges medgivandets omfattning,
inbegripet identiteten för de produkter som består av eller innehåller
den eller de genetiskt modifierade organismerna och som släpps ut på
marknaden samt deras unika identitetsbeteckning. I skäl 39 fastställs att
ett system bör utformas genom lämpligt kommittéförfarande för att ge
genetiskt modifierade organismer en unik beteckning med beaktande
av relevant utveckling inom internationella forum. Detta skulle även
omfatta krav på att specificering av genetiska organismers identitet i
enlighet med protokollet om biosäkerhet2.

Märkning
I den gemensamma ståndpunkten ingår även bestämmelser om
märkning.

•  I artikel 20 föreskrivs att medlemsstaterna skall vidta alla
nödvändiga åtgärder för att vid alla stadier av utsläppandet på
marknaden se till att märkningen och förpackningen av
produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade
organismer och som har släppts ut på marknaden uppfyller de
relevanta krav som anges i det skriftliga medgivandet. De skall
omfattas av kraven i enlighet med bilaga IV så att det finns
tydliga uppgifter om förekomsten av genetiskt modifierade
organismer. Av detta skäl skall orden "Denna produkt
innehåller genetiskt modifierade organismer" förekomma
antingen på en etikett eller i ett följedokument.

I bilaga IV ges en allmän beskrivning av de uppgifter som krävs för
märkning avseende produkter som skall släppas ut på marknaden och
som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer. Detta

                                                
2 Beträffande identifiering av GMO fastställs i artikel 18.2, punkterna a och c, i protokollet om
biosäkerhet att parterna skall vidta åtgärder för att se till att följande framgår av den dokumentation
som åtföljer
a) levande modifierade organismer avsedda för direkt användning som föda eller foder eller för
bearbetning tydligt anges att de "kan innehålla" levande modifierade organismer som inte är avsedda
att avsiktligen utsättas i miljön, samt var ytterligare uppgifter kan fås; partskonferensen, i dess
egenskap av möte mellan parterna till detta protokoll, skall senast två år efter det att detta protokoll trätt
i kraft besluta om de närmare kraven för detta, inbegripet vilka närmare uppgifter som skall lämnas om
organismernas identitet och om sådana unika egenskaper som kan bidra till identifiering.

c) levande modifierade organismer avsedda för avsiktlig utsättning i miljön i den importerande
parten och andra levande modifierade organismer som omfattas av protokollet, tydligt anges att de är
levande modifierade organismer, deras identitet och relevanta särdrag eller egenskaper, vilka krav som
gäller för säker hantering, lagring, transport och användning, var ytterligare uppgifter kan fås och, i
förekommande fall, namn och adress för importören och exportören, samt en förklaring om att
förflyttningen är förenlig med de bestämmelser i detta protokoll som gäller exportören.
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innebär att anmälningar om utsläppande på marknaden av GMO skall
omfatta föreslagen märkning på en etikett eller i ett följedokument.
Detta omfattar även, åtminstone i komprimerad form, en
handelsbeteckning för produkten, den genetiskt modifierade
organismens namn och namn och fullständig adress för den person som
är etablerad i gemenskapen och som svarar för utsläppandet på
marknaden. Märkningen bör ange hur uppgifter kan erhållas i den
offentliga delen av registret.

Medlemsstaternas uttalanden
Vid miljörådets möte i juni 1999 uppmanade sju medlemsstater
kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett förslag
beträffande effektivt genomförande av bestämmelserna om märkning
och spårbarhet för GMO inom ramen för det kommittéförfarande som
avses i direktiv 90/220/EEG. Ytterligare en medlemsstat stödde denna
uppmaning vid ett senare tillfälle.

Fem andra medlemsstater betonade uttryckligen hur viktigt det är att
kommissionen utan dröjsmål lägger fram ett fullständigt utkast till
regler som garanterar märkning och spårbarhet för GMO och produkter
som härrör från GMO. Det bör påpekas att direktiv 90/220/EEG inte
omfattar produkter som härrör från GMO.

Dessa fem medlemsstater meddelade också att de, i väntan på att
sådana regler antas, och i enlighet med principen om förebyggande och
försiktighetsprincipen kommer att se till att alla nya tillstånd för odling
och utsläppande på marknaden läggs på is. Dessa uttalanden
upprepades i samband med att den gemensamma ståndpunkten formellt
antogs den 9 december 1999.

4. SPÅRBARHET FÖR GMO OCH PRODUKTER SOM HÄRRÖR FRÅN GMO

Gällande gemenskapslagstiftning inom livsmedels-, utsädes- och
fodersektorn innebär att det i vissa fall är möjligt att dra tillbaka
produkter om oförutsedda problem uppstår. Dessa system är dock
allmänt formulerade och omfattar inga uttryckliga regler om spårbarhet
för GMO eller produkter som härrör från GMO.

I den gemensamma ståndpunkten om översynen av direktiv
90/220/EEG införs ett allmänt krav på att man i alla stadier av
utsläppandet på marknaden måste kunna garantera spårbarheten för
GMO. I enlighet med artikel 4.5 är det medlemsstaterna som har ansvar
för genomförandet av detta. Kravet omfattar dock inte produkter som
härrör från GMO, eftersom dessa inte berörs av direktivet.

I detta kapitel behandlas i första hand olika möjligheter för att införa ett
spårbarhetssystem för GMO inom ramen för ett reviderat direktiv
90/220/EEG, samt även för GMO som erhållit tillstånd inom ramen för
sektoriell lagstiftning (avsnitt 4.1). I avsnitt 4.2 redogörs för huruvida
det är nödvändigt och önskvärt att införa särskild spårbarhet för
produkter som härrör från GMO, och ges det, utgående från antagandet
att så är fallet, tänkbara möjligheter för detta.

4.1 Spårbarhet för GMO



6

Kommissionen utgår ifrån att ett spårbarhetssystem för GMO inom
ramen för ett reviderat direktiv 90/220/EEG skulle kunna bygga på en
kombination av dokumentation och teknisk analys, på samma sätt som
andra, befintliga spårbarhetssystem.

Dokumentation
Det kommer att bli möjligt att spåra GMO tillbaka genom
tillverkningskedjan, förutsatt att alla relevanta uppgifter för
identifiering av den berörda genetiskt modifierade organismen
vidarebefordras och dokumenteras i varje stadium av utsläppandet på
marknaden. Sådana uppgifter måste därför vara tillgängliga när
produkten först släpps ut på marknaden, och kan omfatta användningen
av en unik kod eller unik identitetsbeteckning för varje enskild GMO,
som skall anges på etiketten och/eller i den dokumentation som
medföljer, i enlighet med det reviderade direktiv 90/220/EEG. Den
unika identitetsbeteckningen skulle göra det möjligt för
inspektionsmyndigheter att komma åt relevanta uppgifter om den
berörda genetiskt modifierade organismen från ett centralt register.

Detektion och identifiering
I vissa fall kan det bli nödvändigt att bekräfta att etiketten eller
dokumentationen ger korrekta uppgifter om en produkts innehåll av
GMO. För detta krävs entydig fysisk detektion av enskilda GMO, och
unika DNA- eller proteinsekvenser som uppkommer till följd av
modifieringsprocessen kan användas för detta ändamål.

Det har utvecklats lämpliga metoder för detektion av unika DNA- och
proteinsekvenser från material som innehåller GMO. GFC samarbetar
för närvarande med ett nät av analyslaboratorier över hela Europa i
syfte att validera metoder, vilket är avgörande för att man skall kunna
upprätthålla ett samstämmigt tillvägagångssätt.

Register

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs det att ovan nämnda
uppgifter om identifiering och detektion av GMO kommer att tas upp i
ett eller flera register. Det har redan skapats ett dataregister för GMO
som erhållit tillstånd i enlighet med del C i direktiv 90/220/EEG. Det
registret omfattar även uppgifter som inkommit som del av
anmälningarna. Sådana register skulle i framtiden kunna ingå i ett
globalt register, så som det förespråkas av OECD och inom ramen för
protokollet om biosäkerhet.

Viktiga element i ett system för spårbarhet

I ljuset av det som sagts ovan skulle följande element kunna bidra till
spårbarhet för GMO:

•  Företagarna skall i varje steg av utsläppandet på marknaden se
till att alla relevanta uppgifter för identifiering av varje enskild
genetiskt modifierad organism tillhandahålls i form av
märkning eller i medföljande dokument.

•  En unik identitetsbeteckning skall ingå som del av de uppgifter
som skall lämnas för varje GMO, i syfte att göra det lättare att
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komma åt relevant information om den berörda genetiskt
modifierade organismen, inbegripet uppgifter om
detektionsmetoder, från ett centralt register.

•  Operatörerna skall vidarebefordra och dokumentera alla
relevanta uppgifter i varje steg i utsläppandet på marknaden.

I detta sammanhang måste man noga överväga frågan om importerade
produkter som innehåller GMO. GMO som importeras till EU måste
uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen, men vi kan inte utvidga
våra spårbarhetssystem till länder utanför gemenskapen. Det kommer
dock att krävas att exportören kan tillhandahålla relevanta uppgifter om
produkternas identitet om sådana uppgifter skall kunna vidarebefordras
genom produktionskedjan. I protokollet om biosäkerhet ingår
bestämmelser om information om genetiskt modifierade organismers
unika identitetsbeteckning i samband med gränsöverskridande
transporter, även om ett beslut om GMO som används direkt i
livsmedel eller foder ännu inte har antagits.

Sektoriell lagstiftning

Efter översynen kommer direktiv 90/220/EEG att omfatta spårbarhet
för utsläppande på marknaden av GMO som omfattas av del C i
direktivet, men det gäller också att ta ställning till hur man vill förfara
med produkter som erhållit tillstånd inom ramen för den sektoriella
lagstiftningen. För närvarande krävs det tillstånd enligt direktiv
90/220/EEG för odling, import och förädling av djurfoder och utsäde
(utsädessorter måste tas med i den gemensamma sortlistan innan de får
marknadsföras kommersiellt i gemenskapen). I gengäld krävs det inte
längre tillstånd enligt direktiv 90/220/EEG för användning av GMO
som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel, utan tillstånden skall i
stället utfärdas enligt förordningen om nya livsmedel som trädde i kraft
den 15 maj 1997.

I framtiden kommer den sektoriella lagstiftningen att behöva
uppdateras utgående från bestämmelserna i det reviderade direktiv
90/220/EEG.

Möjligheter
I detta sammanhang kan följande möjligheter övervägas:

 (1) Genomförande av åtgärder för spårbarhet inom ramen för ett
reviderat direktiv 90/220/EEG

(2) Vertikala instrument (direktiv 90/220/EEG kompletterat med
sektoriell lagstiftning) för spårbarhet för GMO

(3) Ett nytt övergripande instrument för spårbarhet för GMO

Möjlighet 1 Genomförande av åtgärder för spårbarhet inom ramen
för ett reviderat direktiv 90/220/EEG
I den gemensamma ståndpunkten läggs ansvaret för att garantera
spårbarhet i alla stadier av utsläppandet på marknaden på
medlemsstaterna. En möjlighet vore därför att kommissionen föreslår
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genomförandeåtgärder för att styra och bistå medlemsstaterna i
införandet av spårbarhet i enlighet med det reviderade direktiv
90/220/EEG.

Denna möjlighet skulle innebära att kommissionen i enlighet med
kommittéförfarandet skulle

•  utveckla ett system för införandet av en unik
identitetsbeteckning för GMO, med beaktande av relevanta
utvecklingar i internationella fora,

•  upprätta ett eller flera register för dokumentation av uppgifter
om genetisk modifiering i GMO,

•  komplettera bilaga IV med riktlinjer för beskrivningen av den
användning som en produkt är avsedd för.

Sådana riktlinjer skulle kunna omfatta de grundläggande driftsvillkoren
för ett spårbarhetssystem enligt ovan, samt rekommendationen att
medlemsstaterna skall se till att alla operatörer som har att göra med
GMO som produkter eller i produkter under ett fastställt antal år
bevarar alla uppgifter om detta och vidarebefordrar uppgifterna till
nästa operatör. Dessa uppgifter skall omfatta följande:

•  Den genetiskt modifierade organismens namn.

•  Namn och fullständig adress för den person som är etablerad i
gemenskapen och som svarar för utsläppandet på marknaden.

•  Produktens handelsbeteckning.

•  Uppgifter som underlättar tillgången till offentliga register.

•  Tillståndsnummer eller unik identitetsbeteckning (om denna är
en annan än namnet på den genetiskt modifierade organismen).

Möjlighet 2 Spårbarhet i enlighet med vertikala instrument
Denna möjlighet innebär att bestämmelser om spårbarhet måste införas
i alla rättsakter som avser utsläppande på marknaden av GMO. Sådana
bestämmelser har redan införts i den gemensamma ståndpunkten, men
liknande bestämmelser kulle även kunna införas i den sektoriella
lagstiftningen om nya livsmedel och utsäde.

Möjlighet 3 Spårbarhet i enlighet med ett nytt övergripande
instrument
En tredje möjlighet är ett nytt, övergripande instrument som omfattar
principerna för ett spårbarhetssystem enligt ovan. Det skulle göra det
möjligt att införa ett rättsligt krav på spårbarhet för GMO som skulle
omfatta både direktiv 90/220/EEG och den sektoriella lagstiftningen.

Möjligheternas för- och nackdelar
Den första möjligheten innebär att införandet av ett lämpligt
spårbarhetssystem överlåts åt medlemsstaterna, utgående från riktlinjer
som tagits fram inom ramen för kommittéförfarandet. Den stora
fördelen med vägledningen inom ramen för möjlighet 1 är att den
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skulle kunna införas relativt snabbt. Nackdelen är att vägledning till
medlemsstaterna inte skulle innebära någon rättslig förpliktelse för
operatörer att dokumentera och vidarebefordra uppgifter. Dessutom
skulle denna möjlighet kunna leda till att olika system infördes i olika
medlemsstater.

Den stora fördelen med den andra möjligheten är att den skulle
innebära en rättslig grund för spårbarhet för alla GMO som fått
tillstånd enligt någon gällande lagstiftning, varvid man skulle beakta
och utgå ifrån befintliga spårbarhetssystem i de olika sektorerna. Denna
möjlighet skulle också innebära att det vore möjligt att införa ett
rättsligt krav på operatörer att dokumentera och vidarebefordra
relevanta uppgifter i alla stadier av utsläppandet på marknaden. Sådana
system skulle behöva vara samstämmiga och samordnade för att
tänkbara överlappningar och luckor skall kunna undvikas.

Den stora fördelen med den tredje möjligheten är att den skulle leda till
en enda rättslig grund för spårbarhet för GMO i hela gemenskapen, och
därmed undanröja risken för potentiella överlappningar och luckor som
skulle kunna uppstå om olika enskilda system inbördes. Det skulle
också innebära att operatörerna rättsligen blev skyldiga att
vidarebefordra och dokumentera relevanta uppgifter på alla stadier i
utsläppandet på marknaden. Denna möjlighet skulle dock innebära ett
längre antagningsförfarande än möjlighet 1. Om rättsakten fick formen
av en förordning skulle detta dock kunna förkorta genomförandetiden.

Alla tre möjligheter för spårbarhetssystem för GMO utgår från
bestämmelserna i ett reviderat direktiv 90/220/EEG och från liknande
system som i huvudsak bygger på vidarebefordran och dokumentation
av uppgifter om enskilda GMO:s identitet. Detta skulle naturligtvis ha
konsekvenser för näringslivet. Men redan nu medföljer det
dokumentation med de flesta transaktioner som genomförs, med
uppgifter om leverantör, köpare, datum för transaktionen, men även om
produktens art, ursprung, innehåll och mängd. Därför kan det förväntas
att kostnaderna för införandet av ytterligare upplysningar i denna
dokumentation, i syfte att göra det möjligt att identifiera enskilda GMO
som ingår i en produkt inte kommer att vara betydande.

Ett spårbarhetssystem inom EU kan inte påtvingas handelsparter
utanför gemenskapen. Länderna utanför gemenskapen, lika väl som
EU, måste respektera internationella åtaganden, som protokollet om
biosäkerhet, när det gäller tillhandahållandet av upplysningar om
genetiskt modifierade organismers identitet.

Ingen av de tre möjligheterna tar upp frågan om spårbarhet för
produkter som härrör från GMO. Denna fråga skall behandlas i
avsnittet nedan.

4.2. Spårbarhet för produkter som härrör från GMO

Efter översyn kommer direktiv 90/220/EEG att innebära att särskild
spårbarhet införs för levande GMO, men inga sådana bestämmelser
förekommer för produkter som härrör från GMO. Frågan är därför om
det krävs särskild spårbarhet för produkter som härrör från GMO, och i
så fall hur detta kan införas.
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I befintlig gemenskapslagstiftning ingår redan allmänna system för
spårbarhet i livsmedels- och djurfoderssektorn, men dessa är inte
särskilt anpassade till GMO. Systemen gör det möjligt att dra tillbaka
produkter om en oförutsedd risk fastställs, men de omfattar inte alla
livsmedels- och djurfodersoperatörer genom hela produktionskedjan.

I detta sammanhang vill vi hänvisa till det förslag som kommissionen
nyligen lade fram om en förordning om allmänna principer och krav
för livsmedelslagstiftning, där det i artikel 9 föreslås att de allmänna
principerna för spårbarhet fastställs3. I synnerhet föreslås det att
spårbarhetssystemen skall omfatta alla livsmedel, foder,
livsmedelsproducerande djur samt alla ämnen som är avsedda för eller
som kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder. Dessa principer är inte
sektorsbundna, och väntas genomföras genom särskild lagstiftning.

Dessutom bör följande beaktas:

•  Oförutsedda miljöeffekter, som skador på icke-målorganismer,
kan uppkomma genom utsättning av GMO, t.ex. genetiskt
modifierade grödor. Oförutsedda miljöeffekter är däremot
osannolika när det gäller produkter som härrör från GMO, t.ex.
mjöl som producerats av genetiskt modifierad majs, där
förädlingen leder till icke-levande genetiskt material.

•  Det bör övervägas huruvida särskild spårbarhet krävs för
produkter som härrör från GMO i syfte att kunna dra tillbaka
dem om oförutsedda problem uppstår i samband med
konsumtion av material med ursprung i genetiskt modifierade
organismer. I det tillstånd för utsläppande på marknaden som
krävs enligt förordningen om nya livsmedel ingår normalt sett
de bestämmelser som krävs för att garantera säkerheten.

•  Ett syfte med spårbarhet skulle vara att underlätta
övervakningen av långsiktiga och oönskade hälsoeffekter av
vissa livsmedel. Det är dock allmänt känt att man över huvud
taget vet ytterst lite om långtidseffekterna av livsmedel, vilket
gör det svårt att fastställa vilka hälsoeffekter som skulle kunna
vara unika för genetiskt modifierade livsmedel. Övervakning
efter det att en produkt släppts ut på marknaden leder inte
automatiskt till bevis på kausala sammanhang mellan
uppkomsten av en skadlig verkan och konsumtionen av ett visst
livsmedel. I samband med riskbedömningen av livsmedel som
härrör från GMO före utsläppandet på marknaden undersöker
man normalt sett även behovet av övervakning efter det att
produkten släppts ut, i varje enskilt fall. Det anses allmänt att
sådana åtgärder gör störst nytta när det gäller övervakning av
genetiskt modifierade eller gentekniskt framställda livsmedel
som avviker från sina konventionella motsvarigheter på ett
avsevärt sätt.

•  Spårbarhet för produkter som härrör från GMO kan också
underlätta kontroll av märkningen av dessa produkter. Det är
dock inte nödvändigt att fastställa varje GMO:s detaljerade

                                                
3  KOM (2000) 716 slutlig.
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historia och ursprung för att tillhandahålla omfattande
märkning. För att förse slutanvändaren med uppgifter räcker det
om operatörerna kan ange huruvida GMO har använts.
Spårbarhet för att underlätta märkningen behandlas i avsnittet
om märkning.

Möjligheter
Mot bakgrund av det ovan sagda skulle man kunna överväga fyra
möjligheter.

(A) Inga särskilda spårbarhetssystem för produkter som härrör från
GMO

(B) Vertikala instrument (sektoriell lagstiftning) för att se till att
produkter som härrör från GMO är spårbara

(C) Ett nytt övergripande instrument för att se till att produkter som
härrör från GMO är spårbara

(D) Ett nytt övergripande instrument som omfattar både GMO och
produkter som härrör från GMO

Möjlighet A Inga särskilda spårbarhetssystem
Denna möjlighet utgår ifrån antagandet att det inte behövs något
spårbarhetssystem för produkter som härrör från GMO eftersom sådana
produkter redan har genomgått en omfattande säkerhetsbedömning
innan de släpps ut på marknaden. Dessutom är det inom ramen för
gällande lagstiftning redan möjligt att i vissa fall dra tillbaka produkter
med hjälp av serienummersystem i fall en oförutsedd risk fastställs.

Möjlighet B Vertikala instrument
Särskild spårbarhet för produkter som härrör från GMO skulle kunna
uppnås genom införande av bestämmelser i den sektoriella
lagstiftningen om livsmedel och djurfoder. Det skulle kräva att
förordningen om nya livsmedel ändrades, och att lämpliga
bestämmelser infördes i foderlagstiftningen.

De enskilda systemen inom varje instrument skulle behöva komplettera
varandra så att rättsliga osäkerhetsmoment undviks.

Möjlighet C Övergripande instrument för produkter som härrör
från GMO

Denna möjlighet skulle omfatta särskild spårbarhet för alla produkter
som härrör från GMO, oberoende av vilket bruk de är avsedda för, och
skulle fylla den lucka som fastställts inom ramen för möjlighet B.
Företagare inom livsmedels- och fodersektorn skulle förpliktas att
vidarebefordra och dokumentera uppgifter om förekomsten av
genetiskt modifierat material i produkter som härrör från GMO, vilket
bör räcka för att garantera att dessa produkter är spårbara.
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Möjlighet D Övergripande instrument för både GMO och
produkter som härrör från GMO

Denna möjlighet omfattar samma element som möjlighet C, men
innebär dessutom att en övergripande rättsakt införs som omfattar
spårbarhet för både GMO och produkter som härrör från GMO. Denna
möjlighet skulle därför innebära att spårbarhet genom livsmedels- och
foderkedjan för GMO och produkter som härrör från GMO fick en
gemensam rättslig grund, vilket skulle förebygga uppkomsten av
potentiella luckor.

För- och nackdelar med förslagen

Fördelen med möjlighet A är att den utnyttjar befintliga system i
livsmedels- och  fodersektorn, som redan är i bruk och därför inte
medför någon extra belastning för näringslivet. Befintliga system
täcker dock inte alla stadier i utsläppandet på marknaden. Dessutom
skulle systemen behöva anpassas om det krävs särskild spårbarhet för
produkter som härrör från GMO. Möjligheterna B, C och D innebär i
stället att särskilda spårbarhetssystem införs för produkter som härrör
från GMO.

Möjlighet B syftar till att utvidga den gällande sektoriella
lagstiftningen till att omfatta särskild spårbarhet för produkter som
härrör från GMO, medan möjlighet C och D avser ett övergripande
tillvägagångssätt. Fördelen med möjlighet B är att den bygger på
befintliga system, men nackdelen är att produkter som genetiskt
modifierad majs som malts, men ännu inte utgör livsmedel eller foder
inte skulle omfattas av gällande sektoriell lagstiftning, inbegripet en
reviderad version av direktiv 90/220/EEG.

Fördelarna med ett övergripande tillvägagångssätt för produkter som
härrör från GMO är att en gemensam rättslig grund för spårbarhet
skulle undanröja de potentiella överlappningar och luckor som kan
uppstå om olika enskilda system tillämpas. Det kan dock vara
besvärligare att införa nya övergripande rättsakter. Dessutom bör man
se konsekvenserna av ett spårbarhetssystem så som det skulle te sig
enligt möjligheterna B, C och D som en ytterligare belastning för
näringslivet. Ett sådant system skulle också behöva bedömas mot
bakgrund av internationella åtaganden.

5. MÄRKNING AV GENETISKT MODIFIERADE LIVSMEDEL

5.1. Märkning av GMO

För närvarande föreskrivs obligatorisk märkning av produkter som
innehåller levande GMO i förordningen om nya livsmedel,
lagstiftningen om utsäde och det reviderade direktiv 90/220/EEG. De
nya bestämmelserna i det reviderade direktiv 90/220/EEG innebär att
märkning blir obligatorisk i alla stadier av utsläppandet på marknaden,
och de möjligheter som avses i punkt 4.1 syftar till att förverkliga detta.
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5.2. Märkning av livsmedel som härrör från GMO

Man måste ta ställning till huruvida det nuvarande EU-systemet för
märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som härrör från
GMO skall ändras i syfte att tillhandahålla omfattande information till
konsumenterna och ge dessa möjlighet att göra ett upplyst val.

Olika undersökningar och strategiska uttalanden från europeiska
konsumentorganisationer tyder på att det finns en kraftig efterfrågan
efter ett mer omfattande märkningssystem som ger konsumenterna
verkliga valmöjligheter. Konsumenter ser det som missvisande att bara
vissa produkter märks.

Livsmedelsoperatörer har övervägt hur konsumenternas krav kan
tillgodoses. Vissa företag har beslutat att frivilligt märka genetiskt
modifierade produkter trots att gällande gemenskapslagstiftning inte
tvingar dem till detta, och i många fall har återförsäljare avlägsnat
genetiskt modifierade produkter ur snabbköpshyllorna och krävt att
leverantörerna garanterar att deras produkter inte är av GMO-ursprung.

Eftersom livsmedelssektorn i näringslivet präglas av extrem mångfald,
med miljontals operatörer och mängder av små och medelstora företag,
anser dock vissa delar av näringslivet att det skulle bli omöjligt att
införa ett märkningssystem som går utöver de nuvarande
gemenskapskriterierna för märkning (förekomst av protein eller DNA
av GMO-ursprung) och där kontrollerna skulle utgå från skriftlig
dokumentation, eftersom det skulle bli för dyrt och inte skulle stå i
proportion till dess målsättningar. Dessutom anser vissa delar av
näringslivet att ett sådant system skulle vara ytterst svårt att kontrollera
och därigenom uppmuntra till bedrägerier.
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Mot bakgrund av detta kan följande fyra möjligheter komma i fråga för
märkning av produkter som härrör från GMO:

(A) Att bibehålla den nuvarande situationen

(B) Att bibehålla den nuvarande situationen och införa en "GMO-fri"
produktpalett

(C) Märkning av alla livsmedel som härrör från GMO

(D) Märkning av alla produkter som framställts med hjälp av GMO

Option A Att bibehålla den nuvarande situationen: märkning utgående
från spårbarhet för DNA eller protein

Inom ramen för denna möjlighet skall konsumenterna informeras om
framställningsmetoden, om DNA eller protein av GMO-ursprung kan spåras
i slutprodukten.

Denna möjlighet bygger på dagens system att märkning avseende
framställningsmetod blir obligatorisk om DNA eller proteiner med GMO-
ursprung kan spåras i produkten, utom i de fall då förekomsten av sådant
DNA eller protein i slutproduktens ingredienser är oavsiktlig och
underskrider 1 %.

Detta märkningssystem möjliggör genomdrivande utgående från analytiska
kontrollåtgärder, men bygger också på skriftlig dokumentation i syfte att
kontrollera att förekomsten av genetiskt modifierat material verkligen är
oavsiktlig. Systemet accepteras allmänt av de flesta handelsparterna.

Systemet har dock några nackdelar, även om det bygger på vetenskaplig
spårbarhet. Detta beror på följande:

•  Det är svårt att tillämpa systemet på kraftigt förädlade livsmedel.

•  Allt eftersom tiden går utvecklas nya och känsligare
detektionsmetoder, vilket innebär att vissa produkter, som inte behöver
märkas i dag, kommer att falla under bestämmelserna om obligatorisk
märkning i framtiden.

Möjlighet B Att bibehålla den nuvarande situationen och införa en
"GMO-fri" produktpalett

Denna möjlighet innebär att det nuvarande märkningssystemet bibehålls för
livsmedel som härrör från GMO, och att ett gemenskapssystem för GMO-fria
produkter införs för att ge konsumenterna valmöjlighet. Systemet för GMO-
fria produkter skulle vara ett omfattande system med framställningsmetoder
som innebär att genteknik utesluts genom hela livsmedelskedjan.

Ett sådant system skulle bygga på frivilligt deltagande från producenterna,
vilket skulle ge sådana tillverkare som hävdar att en produkt är "fri från
GMO" som svar på konsumenternas krav lika villkor. Den nuvarande EU-
lagstiftningen gör det möjligt för operatörer att på etiketten ange att en
livsmedelsprodukt inte innehåller livsmedel eller livsmedelsingredienser som
framställts med hjälp av GMO så länge detta inte är missvisande eller osant.
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Det skall påpekas att EU-lagstiftningen om organiska produkter på det
strängaste utesluter användningen av GMO och deras derivat, vilket även
inbegriper processhjälpmedel genom hela tillverkningsprocessen.

På samma sätt som inom organisk produktion eller när det gäller skyddade
ursprungsbeteckningar skulle "GMO-fri" vara ett certifieringssystem grundat
på lämpliga kontroller av en rad på förhand fastställda ingrepp som syftar till
att se till att produkten kan identifieras hela vägen genom
tillverkningskedjan.

Fördelen med ett sådant system med "GMO-fria varor" är att det skulle
medföra att en produktpalett med "konventionella" jordbruksprodukter skulle
uppstå, som inte behövde uppfylla de ytterligare krav som gäller för
organiskt jordbruk. Den GMO-fria produktpaletten skulle därför kunna förse
konsumenterna med GMO-fria produkter som, beroende på vilka kriterier
och trösklar som införs, skulle kunna vara mindre dyra än organiska
produkter.

Möjlighet C Märkning av alla livsmedel som härrör från GMO
Denna möjlighet skulle innebära att det blir obligatoriskt att märka alla
livsmedel, livsmedelsingredienser, tillsatser och smakämnen som innehåller,
består av eller direkt härrör från GMO i syfte att informera konsumenterna
om framställningsmetoderna, oberoende av huruvida det finns spår av
förändrad DNA eller förändrade proteiner i slutprodukten.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att man skulle behöva märka ett
stort antal produkter som inte behöver märkas enligt det gällande systemet,
t.ex. starkt raffinerade oljor som härrör från GMO. Ett sådant
märkningssystem skulle åtminstone delvis behöva grundas på skriftlig
dokumentation, så att ingrediensernas ursprung kan spåras, eftersom protein
och DNA inte låter sig spåras i vissa produkter. Skriftlig dokumentation
skulle alltså behöva vara tillgänglig för att garantera korrekt märkning, även
om förädlingen medfört att alla spår av genetiskt modifierat material som
skulle kunna detekteras med dagens metoder har försvunnit. Denna möjlighet
förutsätter att operatörerna noggrant dokumenterar sin verksamhet och för
detaljerade register.

Om denna möjlighet väljs skulle det innebära att behovet av en GMO-fri
produktpalett blev mindre påtagligt.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att jordbruksprodukter i
"halvfabrikat", t.ex. malda sojabönor eller mald majs som är avsedda att
användas i livsmedel men ännu inte utgör en slutprodukt, skulle behöva
märkas, eller att man i medföljande dokument skulle behöva ange att
produkten härrör från GMO.

Möjlighet D Märkning av alla livsmedel och livsmedelsingredienser som
framställts med hjälp av GMO

Denna möjlighet innebär att alla livsmedel som i något stadium i
produktionsprocessen har behandlats med genteknologi måste märkas. Detta
skulle medföra att inte bara alla livsmedel som härrör från GMO skulle
behöva märkas, utan även att man skulle behöva märka processhjälpmedel
samt kött, mjölk och ägg från djur som matats med genetiskt modifierat
foder.
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Denna möjlighet bygger också på skriftlig dokumentation, och operatörerna
skulle behöva föra detaljerade register.

Möjligheten går utöver det som krävs i de allmänna EU-bestämmelserna om
märkning av livsmedelsprodukter. De nuvarande märkningsbestämmelserna
går ut på att ge konsumenterna upplysningar om ingredienser i slutprodukten.
Processhjälpmedel anses inte vara ingredienser, eftersom de per definition
inte har någon teknisk funktion i den slutgiltiga livsmedelsprodukten.

Om denna möjlighet väljs innebär det att behovet av en GMO-fri
produktpalett blir mindre påtagligt.

För- och nackdelar med möjligheterna
Fördelarna med möjlighet A är att den grundas på vetenskaplig spårbarhet för
DNA och protein från GMO, och att det är ett system som är relativt allmänt
accepterat internationellt.

Från konsumenternas synpunkt är nackdelen att vissa produkter som härrör
från GMO inte behöver märkas eftersom det inte är möjligt att detektera vare
sig DNA eller proteiner med GMO-ursprung i dem. Konsumenterna erhåller
därför inte alltid fullständiga uppgifter, och har därmed inte möjlighet att
välja. Införandet av en GMO-fri produktpalett skulle syfta till att ge
konsumenterna möjlighet att välja mellan livsmedel som härrör från GMO
och livsmedel som framställts utan genteknik. Eftersom det skulle vara
frivilligt är fördelarna för näringslivet att det endast påverkar dem som vill
ansluta sig till systemet. Konsumentorganisationerna är emot denna
möjlighet, eftersom de vill ha tydlig märkning av alla livsmedel som härrör
från GMO, och inte ett nytt märkningssystem utöver redan befintliga
märkningsbestämmelser.

Möjlighet C syftar till att införa märkning av alla livsmedel som härrör från
GMO, vilket stöds av konsumentorganisationerna. Detta skulle dock ha
följder för näringslivet, som skulle behöva dokumentera huruvida livsmedel
och livsmedelsingredienser härrör från GMO. Dessutom skulle denna
möjlighet innebära att kontrollen av märkningsuppgifterna inte helt och hållet
skulle kunna grundas på analysmetoder, vilket skulle försvåra upptäckten av
bedrägerier. På internationell nivå överväger man för närvarande ett sådant
märkningssystem inom ramen för Codex-kommittén för märkning av
livsmedel.

Möjlighet D syftar till att förse slutanvändarna med information om huruvida
GMO-processhjälpmedel använts í framställningen av livsmedel, samt om
huruvida kött, mjölk och ägg härstammar från djur som utfodrats med foder
som består av eller härrör från GMO. Denna möjlighet går utöver gällande
EU- och Codex-bestämmelser om märkning av livsmedelsprodukter, som
endast omfattar ingredienser. Dessutom skulle denna variant ha betydande
konsekvenser på livsmedelskvaliteten och för livsmedelsföretagare, som
skulle behöva utveckla sina dokumentationssystem. Det skulle även bli
mycket svårt att upptäcka bedrägerier. Det märkningssystem som avses i
möjlighet D behandlas inte i Codex.
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6. ATT FYLLA UT LUCKORNA

Märkning av genetiskt modifierade livsmedel och livsmedelsingredienser
Ytterligare harmonisering av de gällande märkningskriterierna krävs i syfte att
få till stånd ett enhetligt, samstämmigt och fungerande system för märkning av
genetiskt modifierade livsmedel och livsmedelsingredienser, inbegripet
genetiskt modifierade tillsatser och smakämnen. Ett sådant system bör grundas
på följande punkter:

1) Kriteriet huruvida genetiskt modifierat DNA eller protein kan spåras i
produkten bör vara avgörande för krav på märkning för alla livsmedel
och livsmedelsingredienser som härrör från GMO, såvida ingen annan
märkningsmöjlighet har valts.

2) Tröskelvärdet på 1 % för oavsiktlig kontamination bör gälla för alla
tillåtna GMO.

3) GMO-tillsatser och -smakämnen skall märkas som sådana.

I vitboken om livsmedelssäkerhet (åtgärd 52) talas det redan om en
kommissionsförordning om harmonisering av gällande märkningskriterier (1 och 2).
Vid nästa översyn av direktiv 89/107/EEG beträffande tillsatser samt direktiv
88/388/EEG kommer bestämmelser om märkning av genetiskt modifierade
tillsatser och smakämnen uttryckligen att tas med.

Nya foder
I direktiv 90/220/EEG ingår bestämmelser om utfärdande av tillstånd för samt
om märkning av foder som innehåller GMO. För närvarande finns det inga
gemenskapsbestämmelser för tillstånd och märkning när det gäller
foderprodukter som härrör från GMO. I vitboken redogörs det dock för
särskild lagstiftning för nya foder som kommer att läggas fram, och som
kommer att omfatta krav beträffande utfärdandet av tillstånd för foder som
härrör från GMO samt, där så är lämpligt, bestämmelser om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade foder. Detta förslag bör anpassas till
resultaten av den allmänna debatten om märkning och spårbarhet.

GMO-utsäde
Kommissionen har för avsikt att lägga fram direktiv med detaljerade
bestämmelser om märkning, i enlighet med rådets direktiv 98/95/EG, för
GMO-utsäde. Dessa direktiv skall också omfatta bestämmelser om
odlingsvillkor och andra renhetskrav beträffande oavsiktlig förekomst av
GMO-utsäde.

Tröskelvärden
Ett tröskelvärde på 1 % för oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierat
material har fastställts för livsmedel som härrör från GMO. Däremot har ännu
inga tröskelvärden fastställts för levande GMO. Artikel 20 i den gemensamma
ståndpunkten beträffande översynen av direktiv 90/220/EEG innebär dock att
det blir möjligt att fastställa sådana trösklar. Frågan bör behandlas inom en
snar framtid, utgående från problemet med oavsiktlig kontamination som
operatörerna står inför. Man bör också ta upp frågan om tröskelvärden för
oavsiktlig kontamination med GMO för vilka tillstånd saknas.
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7. SLUTSATSER

Medlemsstaterna uppmanas att lägga fram sina synpunkter och redogöra för
sina erfarenheter i fråga om var och en av de ovan nämnda möjligheterna,
utgående från dessa möjligheters inverkan på följande:

•  Konsumenternas hälsa.
•  Miljöskydd och bevarande av den biologiska mångfalden.
•  Konsumenternas valmöjligheter.
•  Gemenskapens internationella förpliktelser.
•  Inverkan på handeln.
•  Konsekvenser för näringsliv och jordbruk.
•  Konsekvenser för forskning och utveckling.
•  Allmän genomförbarhet.
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