
Retten til at have kendskab til genetisk modificerede fødevarer

"Jeg kan vælge … om jeg vil købe fødevarer, som er fremstillet på
grundlag af genetisk modificerede organismer (GMO), eller ej.." Det er
det valg, som jeg ønsker at give forbrugerne i hele Europa.

Når man ikke ved, hvad man køber, kan man selvfølgelig blive bekymret.
Frygt for det ukendte er en meget naturlig menneskelig reaktion. Det
forstår jeg fuldt ud.

Det er det budskab, som forbrugerne Europa har givet mig. Det er det
budskab nationale regeringer har givet mig. Forbrugerrepræsentanter har
også klart og tydeligt redegjort for denne bekymring over for mig.

Forbrugerne har krav på grundlæggende oplysninger. Faktisk blev kravet
på oplysninger ophøjet til en rettighed ved hjælp af bestemmelserne i
Amsterdam-traktaten. Jeg er fast besluttet på at følge op på og
gennemføre dette krav, som er af afgørende betydning for
forbrugerlovgivningen. Dette er et meget klart eksempel på fordelene
ved, at EU konkret arbejder for at tilgodese borgernes almindelige behov.

Både Margot Wallström, som er miljøkommissær, og jeg, som er
ansvarlig for sundhed og forbrugerbeskyttelse, vil i dag forelægge
Europa-Kommissionen to nye lovforslag vedrørende GMO'er i Europa.
Disse lovforslag skal resultere i, at forbrugerne får adgang til meget
bedre oplysninger om GMO'er og at de får mulighed for at træffe et frit
valg.

GMO'er er helt klart et meget kontroversielt emne, som udløser en heftig
(og ikke altid særlig konstruktiv) debat. Min tilgangsvinkel til debatten
er pragmatisk og baseret på videnskabelige udtalelser og hensyntagen til
forbrugernes valgmuligheder. Forbrugerne kan være sikre på, at sådanne
fødevarer underkastes en nøje sikkerhedsvurdering på europæisk plan,
før de markedsføres. Derudover kan de være sikre på, at de ved hjælp af
mærkning får oplysninger om genmodifikationen.

Jeg er sikker på, at disse love giver et solidt fundament i form af det
bedste videnskabelige grundlag for produktgodkendelser og de bedst
mulige forbrugeroplysninger.
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De mulige risici, som brugen af GMO'er indebærer, giver anledning til
bekymring hos borgerne i Europa. Som EU-kommissærer har vi i vore
nye lovforslag også taget forholdsregler for at sikre, at GMO'erne ikke
udgør en risiko for folkesundheden eller miljøet.

Derfor vil vi lade Den Europæiske Fødevareautoritet foretage en nøje
undersøgelse af ansøgningerne om anvendelse af GMO'er i fødevarer og
foderstoffer. De bedste videnskabsmænd i Europa, som er uafhængige af
politiske og økonomiske interesser, undersøger GMO'erne med henblik
på at sikre, at de ikke udgør en risiko for folkesundheden, dyrs sundhed
eller miljøet.

Hvis Fødevareautoritetens videnskabsmænd siger "nej", kan de
pågældende genmodificerede fødevarer eller foderstoffer ikke sælges i
Europa. Heller ikke importerede fødevarer eller foderstoffer, som
indeholder den pågældende GMO, kan sælges.

Hvis på den anden side Fødevareautoriteten siger, at den pågældende
GMO er sikker, er det op til Kommissionen og repræsentanter fra hver af
de femten regeringer i EU at tage beslutning om, hvorvidt den må
anvendes og på hvilke betingelser.

Det er en grundlæggende forudsætning, at de pågældende
genmodificerede fødevarer (eller foderstoffer) mærkes. Det er for at give
forbrugerne et valg: de kan enten købe det pågældende produkt eller
vælge et andet.

På nuværende tidspunkt giver EU's mærkningsordning mange
oplysninger om fødevareingredienser, tilsætningsstoffer og aromaer. Vi
tilføjer snart tydelige oplysninger om allergener. Derudover
tilvejebringer den nye GMO-lovgivning oplysninger om alle former for
GMO i fødevarerne.

Det er mit mål at give forbrugerne sikkerhed for, at alle produkter, som
markedsføres, er sikre. Derefter er det op til forbrugerne at afgøre, om de
vil købe produkterne. Mærkning gør det muligt for forbrugerne at
foretage det valg.

Et andet kontroversielt emne er den såkaldte "tilfældige tilstedeværelse".
Det er den uundgåelige eller tilfældige tilstedeværelse af spor af GMO i
vore fødevarer eller foderstoffer. Hvad enten vi kan lide det eller ej, er
dette en realitet. Det er naturen, som spiller ind. Med mindre vi vil
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standse dyrkningen af GMO-afgrøder i hele verden eller lukke vore
grænser, er der meget lidt, vi kan gøre ved det problem.

I vore forslag til GMO-lovgivning tager vi dette forhold i betragtning. Og
vi lovgiver om det. Vi siger, at kun ganske ubetydelige spor af GMO'er,
som ikke er formelt tilladte i Europa, må findes i fødevarer og
foderstoffer. Men først skal de vurderes af vore videnskabsmænd, som
skal konkludere, at de ikke udgør en fare for menneskers eller dyrs
sundhed eller miljøet, hvilket er et nødvendigt trin i den proces, der går
forud for en formel tilladelse.

Vedtagelsen af de nye forslag samt den for nyligt vedtagne revision af
lovgivningen om udsætning af GMO'er i miljøet skal styrke
offentlighedens tillid, da man hermed reagerer på den tvivl og de
bekymringer, som offentligheden giver udtryk for, og tilvejebringer et
højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau. Dette vil bidrage til at bryde
de facto-moratoriet med hensyn til kommerciel udsætning af GMO'er og
det midlertidige stop for udstedelse af tilladelser vedrørende GMO'er og
genmodificerede produkter i Europa. Derudover lettes adgangen til
markedsføring af disse produkter.

Jeg sagde tidligere, at folk frygter det ukendte. Men når de i fremtiden
ser et mærke på et fødevareprodukt, hvorpå der står "genetisk modificeret
organisme", har de en række reelle garantier.

For det første er produktet blevet vurderet af de bedste videnskabsmænd
i Europa i Fødevareautoriteten. Med mindre videnskabsmændene
godkender produktet, kan det ikke markedsføres. For det andet er den
pågældende GMO blevet undersøgt af Kommissionen og repræsentanter
fra hver enkelt regering. Derefter er det op til forbrugeren at træffe et
valg.
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