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Miljøministeriet 

Departementet 

Højbro Plads 4 

1200 København K 

Att.: Charlotte B. Mogensen (chbmo@mim.dk) og euk@mim.dk 

Rammenotat til EU-specialudvalget vedr. miljø om Kommissionens 
forslag til forordning om ændring af 2001/18 for så vidt angår med-
lemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMOer på deres område 
 

Miljøministeriet har udsendt udkast til ændret rammenotat i høring i EU-specialudvalget 
vedr. miljø (J. nr. DEP-340-00004).  
 
Generelle kommentarer til forslaget til forordning og liste over begrundelser 
Som understreget i høringssvaret af 23. august 2010 samt i brev af 10. februar til Miljø-
ministeriet og Fødevareministeriet (vedlagt) finder Landbrug & Fødevarer fortsat, at Kom-
missionens forslag er særdeles problematisk.  
 
Landbrug & Fødevarer er helt enig i, at det er vigtigt at sikre den enkelte landmand og 
forbrugers valgmulighed, herunder muligheden for at fravælge anvendelsen af GMO, men 
finder, at dette bedst sikres gennem effektive, fagligt baserede sameksistensregler.  
 
Landbrug & Fødevarer finder endvidere det er helt afgørende, at såvel de danske myn-
digheder som EU's institutioner er sig bevidst om de samfundsøkonomiske konsekven-
ser, der er forbundet med, om Kommissionens forslag er i overensstemmelse med Trak-
tatens regler om det Indre Marked og de internationale handelsregler i regi af WTO.  
 
Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at både Mi-
nisterrådets og Parlamentets juridiske tjenester har vurderet, at de finder det vanskeligt at 
begrunde nationale forbud inden for WTO-reglerne.  
 
Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre de danske myndigheder til at gå den fremlag-
te liste med mulige begrundelser for nationale forbud meget kritisk igennem. Landbrug & 
Fødevarer er af den opfattelse, at de foreslåede begrundelser næppe vil være WTO-
medholdelige og dermed vil sætte danske arbejdspladser og valutaindtjening på spil, hvis 
de blev anvendt i praksis.  
 
Endvidere er størsteparten af forslagene ikke relevante fordi de enten må afklares i for-
bindelse med selve markedsføringstilladelsen eller ikke har nogen særlig GMO relation.   
 
Endelig varetages hensynet til at forebygge økonomiske tab bedst gennem effektive 
sameksistensregler. Landbrug & Fødevarer finder i den forbindelse det er vigtigt, at de 
danske myndigheder bidrager til at fremme en forståelse i EU for, at det primære formål 
med sameksistensregler er at fastsætte betingelser under hvilke det kan accepteres, at 
landmænd dyrker GM afgrøder, samt regler som sikrer, at denne dyrkning sker på en 
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måde, så man forebygger økonomiske tab hos andre landmænd, herunder økologiske, 
som fravælger genmodificerede afgrøder. 
 
Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre de danske myndigheder til i EU at arbejde 
målrettet for at forpligte medlemsstaterne til at udarbejde effektive sameksistensregler, 
som på et fagligt objektivet grundlag kan opstille betingelser for dyrkning. Hvis de nød-
vendige virkemidler medfører et de facto forbud mod dyrkning så vil det være WTO-
medholdeligt. Dette vil samtidig være den bedste måde at sikre de konventionelle og øko-
logiske landmænd, som ønsker at fravælge GM afgrøder.  
 
Ved at pålægge medlemsstaterne at udarbejde sameksistensregler frem for den nuvæ-
rende opfordring til at gøre det, vil dette forordningsforslag samtidig blive overflødiggjort. 
 
Specifikke kommentarer til rammenotatet 
Landbrug & Fødevarer har endvidere en række specifikke kommentarer til udkastet til 
rammenotat.  
 
På side 2 anføres, at forslaget ikke skulle medføre restriktioner for den frie handel med 
frø. Dette er en særdeles teoretisk betragtning, idet det bør være åbenbart for enhver, at 
hvis man forbyder landmænd at dyrke en given GM afgrøde eller alle GM afgrøder, så 
forhindrer man samtidig den frie handel med godkendte frø og udsæd. 
 
På side 3 anføres, at medlemsstaterne i henhold til forslaget skal kunne indskrænke eller 
forbyde dyrkning ”...ved påvisning af, at de gældende sameksistensregler ikke er tilstræk-
kelige til at forhindre utilsigtet tilstedeværelse…”. Her er det vigtigt at være opmærksom 
på, at sameksistensreglerne skal opstille virkemidler, som forhindrer uønsket forekomst i 
ikke-GM afgrøder. Hvis det i henhold til disse virkemidler ikke er muligt at dyrke en GM 
afgrøde, så er der tale om et de facto forbud. Sameksistensregler skal ikke opstille regler 
som nødvendigvis gør det muligt at dyrke enhver GM afgrøde. Derfor vil sameksistens-
regler, der for hver enkelt afgrøde fastlægger betingelser, der skal være overholdt, være 
et effektivt og fagligt baseret og dermed WTO-medholdeligt redskab, der vil være anven-
deligt uanset om det er i England, i Danmark eller på Madeira. 
 
Det er helt korrekt (side 5), at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at beregne de 
økonomiske konsekvenser ved et forbud, da det vil afhænge af den konkrete afgrøde. 
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at udover den direkte effekt af en konkret 
afgrøde er der en meget stor økonomisk risiko forbundet med at indføre muligheden for at 
forbyde dyrkningen af GM afgrøder på et grundlag, hvor det er stærkt tvivlsomt, om be-
grundelserne herfor er WTO-medholdelige. Dette er særlig vigtigt for Danmark, da vi har 
en meget stor fødevareeksport. Derfor er Landbrug & Fødevarer grundlæggende uenig i 
synspunktet i Rammenotatet om, at der ikke skulle være samfundsøkonomiske konse-
kvenser forbundet med forslaget. 
 
Landbrug & Fødevarer er helt enig med DN i (side 8), at en eventuel ændring af udsæt-
ningsdirektivet ikke må underminere sameksistensreglerne. 
 
Side 9 anføres, at ”en mindre gruppe af medlemsstater” var imod forslaget. Det der er til-
fældet er vel tværtimod, at kun enkelte lande har udtrykt opbakning til forslaget, hvorimod 
flere lande, herunder Tyskland, meget kraftigt har taget afstand fra forslaget og flertallet 
af lande har haft tekniske spørgsmål og betænkeligheder ved forslaget. 
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Landbrug & Fødevarer er enig i (side 10), at de af Kommissionen foreslåede mulige be-
grundelser skal vurderes nærmere i forhold til både Traktaten og WTO-medholdelighed-
en. Landbrug & Fødevarer finder imidlertid det er lige så vigtigt at fastslå, at dyrkningen af 
GM afgrøder allerede er national kompetence i og med, at kun medlemsstaterne kan op-
stille betingelserne, hvorunder det eventuelt kan være muligt at dyrke en GM afgrøde. 
 
Konklusion 
Landbrug & Fødevarer skal således fastholde de tidligere fremsatte synspunkter om, at 
Kommissionens forslag rejser flere problemer end det løser, og at dyrkningen af GM af-
grøder allerede er national kompetence i kraft af, da sameksistensregler fastsættes nati-
onalt.  
 
Landbrug & Fødevarer finder ligeledes, at den fremlagte liste over mulige begrundelser er 
stærkt problematisk og understreger synspunkterne fra de juridiske tjenester i Ministerrå-
det og Parlamentet om, at det er tvivlsomt, om det er muligt at begrunde nationale forbud 
på et grundlag, der er i overensstemmelse med Traktaten og WTO-reglerne.  
 
Landbrug & Fødevarer finder derfor, at de danske myndigheder skal arbejde for at forplig-
te medlemsstaterne til at opstille sameksistensregler på et fagligt grundlag frem for at ar-
bejde for at fremme dette forslag. Effektive sameksistensregler er den langsigtet bedste 
måde at sikre økologiske og konventionelle landmænds mulighed for at dyrke non GM 
afgrøder. 
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