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Regulering af planter opnået ved nye genomiske teknikker

    

     København, 16.12.21

Kære Miljøminister Lea Wermelin,

Vi skriver for at bede dig om at forsvare den strikte regulering af genetisk modificerede organismer 
(GMO'er) på det kommende Miljørådsmøde den 20. december 2021.

Som du måske ved, er Europa-Kommissionen på vej mod at "deregulere" eller ændre regler for en 
ny generation af GMO-metoder fra EU's lovgivningsmæssige rammer for GMO i det åbne system. 

Kommissionen hævder, at visse planter, der er skabt med såkaldt "nye genomiske teknikker", kan 
bidrage til bæredygtighed og planlægger at indføre en separat, "light-touch" reguleringsramme for 
de nye GMO'er, for at lette industriens adgang til markedet. Men dette ville betyde, at de 
eksisterende krav til miljørisikovurdering, sporbarhed og mærkning, miljøovervågning og 
producentansvar bliver væsentligt svækket eller afskaffet. Et nyt krav om bæredygtighed kunne 
indføres, men forklaringer på, hvad dette reelt skulle indebære, er stadig ekstremt vage, og der er 
indtil videre ingen klare kriterier eller metoder til et sådan bæredygtigskrav. Vi mener, at grunden er,
at man ønsker at fjerne foranstaltninger til beskyttelse af naturen helt eller delvist.

Venligst støt den Østrigske delegation på Rådsmødet den 20. december 2021
Vi beder Miljøministeren om at støtte oplysninger fra den Østrigske delegation, som understreger 
behovet for at respektere forsigtighedsprincippet og forbrugernes ret til at vide, hvad vi køber og 
hvad vi spiser. Oplysninger er fremsendt af Østrig: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14714-2021-REV-1/en/pdf

Venligst forsvar den stringent regulering på Rådsmødet den 20. december 2021
Hjørnestenen i EU's GMO-lovgivning, direktiv 2001/18/EF, blev oprindeligt drøftet og godkendt af 
EU's miljøministre. Den har et stærkt fokus på miljøaspekter, herunder potentielt negative 
påvirkninger af natur, økosystemer og truede arter. Det er Miljøministeriets resort, uanset at 
Fødevareministeriet er ansvarlig for fødevareproduktion og landbrug.

Miljørådet har ikke været en del af de igangværende drøftelser, kun Landbrugsrådet i EU 
diskuterede Kommissionens planer i maj 2021. Mødet i Miljørådet den 20. december 2021 er måske
den eneste anledning for miljøministre at fremføre jeres position. Den kommende udveksling vil 
være en vigtig mulighed for at rejse bekymringer om den potentielle svækkelse af miljøstandarder 
for GMO'er skabt med nye genteknologier. Der vil også være mulighed for at komme med 
synspunkter om, hvordan den eksisterende GMO-ramme fortsat skal anvendes, og hvilke elementer 
der skal bibeholdes i tilfælde af, at de juridiske rammer ændres.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14714-2021-REV-1/en/pdf


Vi håber, at Miljøministeren vil fremføre vigtigheden af, at bevare robuste sikkerhedsvurderinger 
for alle GMO'er, herunder planter opnået ved målrettet mutagenese (de nye GMO-metoder) og 
cisgenese, og af forsigtighedsprincippet som grundlaget for enhver EU-retlig ramme for anvendelse 
af GMO'er i det åbne system.

NGO'er, økologiske og ikke-GMO-producenter er bekymrede
GMO-teknologi risikerer at være en distraktion fra reelle fremskridt hen imod bæredygtighed. Det 
nuværende fokus på formodede teknologiske løsninger på de systemiske problemer, som landbruget
står over for i dag, trækker presserende nødvendige ressourcer væk fra forskning samt væk fra 
anvendelse af systemiske tilgange, der tackler årsagerne til disse problemer i stedet for at behandle 
deres symptomer. Vi mener, kort sagt, at introduktionen af nye GMO'er som en måde at opnå 
bæredygtighed på, er spild af samfundets tid og penge, og feltet rejser flere spørgsmål og risici end 
det løser.

Regeringer i EU må og skal respektere og anvende EU-Domstolens afgørelse af den 25. juli 2018, 
og sikre, at den nye generation af GMO'er fortsat er ordentligt reguleret under EU's nuværende 
GMO-ramme. I bør være med til at sikre sikkerhed og gennemsigtighed for forædlere, landmænd, 
fødevareforarbejdningsvirksomheder, detailhandlen og forbrugere. I tilfælde af, at der identificeres 
miljøproblemer er gennemsigtighed, sporbarhed og producentansvar afgørende.

Her indsættes et link til oplysningerne fra den Østrigske delegation: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14714-2021-REV-1/en/pdf

Her indsættes et link til den nyligt publiceret rapport fra det tyske Miljøministerium. 
De har taget stilling til sagen om de nye GMO'er: 
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-10/Viewpoint-plant-genetic-engeneering_1.pdf 

Mange tak for at tage vores perspektiver med til drøftelserne i Miljørådet!

Med venlig hilsen,

Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Simon Von Siebenthal, Frøsamlerne
Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening
Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
Signe Schrøder, Landsforeningen Praktisk Økologi
Jørgen Martinus, Grøn Hverdag
June Rebekka Bresson, NOAH 
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