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Rätten till information om genetiskt modifierade livsmedel

"Jag kan välja om jag vill köpa livsmedel som har framställts av en
genetiskt modifierad organism, eller inte." Det är det valet jag vill ge
konsumenterna i hela Europa.

När man inte vet vad det är man köper kan man naturligtvis känna sig
orolig. Rädslan för det okända är en helt naturlig mänsklig reaktion, och
jag förstår den fullkomligt.

Detta är budskapet som de europeiska konsumenterna gett mig. Det är
budskapet som de nationella regeringarna gett mig.
Konsumentorganisationerna har också tydligt gett uttryck för denna oro.

Konsumenterna har krav på att få grundläggande information. Genom
bestämmelserna i Amsterdamfördraget blev faktiskt dessa krav upphöjda
till en rättighet. Jag är fast besluten att gå vidare på denna banbrytande
väg på konsumenträttens område. Detta är ett tydligt exempel på
fördelarna med att EU konkret arbetar för att tillgodose medborgarnas
vardagsbehov.

Margot Wallström, kommissionsledamot med ansvar för miljön, och jag,
som ansvarar för hälso- och konsumentskyddsfrågor, kommer i idag att
tillsammans inför kommissionen presentera två nya lagar som reglerar
genetiskt modifierade organismer inom EU. Dessa lagar kommer markant
att förbättra den information om genetiskt modifierade organismer som
finns tillgänglig för konsumenterna och ge dem möjlighet att göra ett
medvetet val.

Det är tydligt att frågan om genetiskt modifierade organismer är mycket
kontroversiell och framkallar en intensiv (och inte alltid särskilt
konstruktiv) debatt. Själv har jag ett pragmatiskt synsätt på den här
debatten. Jag tar hänsyn både till vetenskapliga uppgifter och
konsumenternas valmöjligheter. Konsumenterna kan vara säkra på att
sådana livsmedel kommer att utsättas för en rigorös säkerhetsbedömning
på europeisk nivå innan de släpps ut på marknaden. De kan dessutom
vara säkra på att de genom märkning, får information om produkternas
genetiska modifiering.
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Jag är övertygad om att dessa lagar kommer att utgöra en  hållfast grund i
form av det bästa vetenskapliga underlaget för produktgodkännanden och
bästa möjliga konsumentinformation.

Europas medborgare är oroade över eventuella risker med genetiskt
modifierade organismer. Som ledamöter i EU-kommissionen vidtar vi
också försiktighetsåtgärder i våra nya lagar för att försäkra oss om att
genetiskt modifierade organismer inte utgör någon risk för folkhälsan
eller miljön.

Det är därför Europeiska livsmedelsmyndigheten i detalj kommer att
undersöka ansökningarna om att få använda gemodifierade organismer i
livsmedel eller djurfoder. Ledande forskare i Europa kommer, oberoende
av politiska och ekonomiska intressen, att kontrollera de genmodifierade
organismerna så att vi kan vara säkra på att de inte utgör någon risk för
folkhälsan, djurens hälsa eller för miljön.

Om vetenskapsmännen inom livsmedelsmyndigheten säger "nej",
kommer inte de genetisk modifierade livsmedlen eller foderprodukterna
att kunna säljas i Europa. Detsamma gäller för importerade livsmedel
eller importerat foder som innehåller genmodifierade organismer.

Om livsmedelsmyndigheten däremot bedömer att den genetiskt
modifierade organismen inte utgör någon risk, är det upp till
kommissionen och representanter från regeringarna i de femton
medlemsstaterna att bestämma om den ska få användas och under vilka
särskilda omständigheter.

Ett grundläggande krav är att det genetiskt modifierade livsmedlet (eller
fodret) måste märkas. Detta för att ge konsumenterna ett val: antingen att
köpa produkten i fråga eller att välja något annat i stället.

För närvarande ger EU:s märkningssystem mycket information, bl.a. om
vad livsmedlen innehåller, och om eventuella tillsatser och färgämnen.
Snart kommer också detaljerad information om allergener att finnas med
på etiketterna. Denna lagstiftning om genmodifiering kommer också att
medföra mer information om alla genetiskt modifierade organismer i
livsmedel.

Mitt mål är att försäkra konsumenterna om att alla produkter som släpps
ut på marknaden är säkra. Därefter är det konsumenterna som får
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bestämma om de vill köpa produkten eller inte. Märkningen ger
konsumenterna möjlighet att göra det valet.

En annan fråga som skapar polemik är det vi kallar "oavsiktlig
förekomst". Med detta avses oundviklig eller oavsiktlig förekomst av
genmodifierade organismer i livsmedel eller foder. Vare sig vi tycker om
det eller inte är detta en realitet. Det är naturens eget verk. Med mindre
än att vi stoppar alla genetiskt modifierade grödor i hela världen, eller
stänger våra gränser, så finns det väldigt lite vi kan göra.

I våra förslag till lagstiftning om genetiskt modifierade organismer
betraktar vi detta som ett faktum, och vi lagstiftar utifrån detta. I
förslagen kommer endast ytterst små rester av sådana organismer som
inte är formellt tillåtna i EU, att tillåtas i livsmedel eller foder. Men de
måste först ha analyserats av våra forskare som måste ha funnit att de inte
utgör någon hälsorisk för människor, djur eller miljön. Detta är ett
nödvändigt steg i processen som leder till att ett formellt tillstånd
utfärdas.

Antagandet av dagens förslag, tillsammans med den nyligen antagna
reformen av lagen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade
organismer i miljön, kommer att bygga upp allmänhetens förtroende
genom att ge svar på de frågor och möta den oro som allmänheten gett
uttryck för, samt säkra ett gott skydd för folkhälsan och miljön. Detta
kommer att bidra till att upphäva det faktiska förbud mot kommersiellt
utsläppande av genetiskt modifierade organismer och avhjälpa det
dödläge som råder när det gäller tillstånd för genmodifierade organismer
och produkter inom EU. Dessutom kommer det att underlätta tillträdet
till marknaden för dessa produkter.

Som jag nämnde tidigare känner människan oro inför det okända. Men
när vi i framtiden ser en etikett med "genetiskt modifierad organism" på
ett livsmedel kommer vi att ha en rad verkliga garantier.

För det första garanteras det att den har analyserats av Europas ledande
forskare inom livsmedelsmyndigheten. Om inte forskarna ger klartecken
kan produkten inte släppas på marknaden. För det andra garanteras att
kommissionen och representanter för medlemsstaternas regeringar har
undersökt organismen. Sedan är det konsumentens ansvar att välja.

David Byrne
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