
 

       

Med Barroso-direktivet ændres 

mulighederne for at sige nej til dyrkning af 

fællesskabsgodkendte genmodificerede 

planter, fx prydplanter og forstligt 

formeringsmateriale (GMO’er).  

EU-medlemsstaternes stærke og forskelligartede 

nationale holdninger til spørgsmålet om dyrkning 

af GMO’er har gjort det vanskeligt for EU at tage 

stilling til ansøgninger om dyrkning af GMO’er. 

Med vedtagelsen af Barroso-direktivet håber EU-

Kommissionen på at bryde den nuværende 

fastlåste situation ved at give medlemsstaterne 

større fleksibilitet til at beslutte, om de ønsker at 

dyrke GMO’er på deres område.  

Godkendelsesproceduren før Barroso 

Et firma kan enten ansøge om godkendelse af 

GMO’er til dyrkning via udsætningsdirektivet, 

og/eller via forordning om GM-fødevarer og 

foderstoffer. Derefter foretages en individuel 

risikovurdering af hver enkelt GMO til dyrkning. 

For ansøgninger under forordningen om GM-

fødevarer og foderstoffer er det EFSA (European 

Food Safety Authority), der foretager 

risikovurderingen. 

For ansøgninger under udsætningsdirektivet er 

det den medlemsstat, som har modtaget 

ansøgningen, der risikovurderer. Dog plejer 

Kommissionen at indhente en risikovurdering fra 

EFSA. EFSA er EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, 

som giver uafhængig videnskabelig rådgivning om 

fødevaresikkerhed, fx udarbejder de miljø- og 

sundhedsmæssige risikovurderinger af GMO’er. På 

basis af risikovurderingen og kommentarer fra 

medlemsstaterne fremlægger EU-Kommissionen 

et beslutningsforslag, der drøftes og sættes til 

afstemning i den relevante EU-komite. 

 

Dansk stillingtagen til dyrkningstilladelsen bygger 

desuden på en national evaluering fra danske 

forskningsinstitutioner, der vurderer de miljø- og 

sundhedsmæssige konsekvenser. Denne sag-til-

sag tilgang sikrer, at der både ses på, hvordan en 

plante er modificeret, om der er spredningsrisiko, 

samt hvad den betyder for miljø og sundhed. Alle 

sager om godkendelse af GMO’er forelægges 

Folketinget, hvor mandatet fastlægges. Det sker 

efter de almindelige retningslinjer for orientering 

og inddragelse af Folketingets udvalg i forbindelse 

med vedtagelse af EU-akter.   

 

 

Ny procedure for vurdering og godkendelse af 

genmodificerede planter 



 

  

 

 

Godkendelsesproceduren efter Barroso  

Med Barroso-direktivet bliver 

godkendelsesproceduren nu to-delt.  

 

Første trin giver de enkelte medlemsstater 

muligheden for at anmode ansøgerfirmaet om en 

hel eller delvis geografisk dyrkningsundtagelse for 

fx Danmark. Anmodning sendes via EU-

Kommissionen senest 45 dage efter, at den 

endelige miljø- og sundhedsmæssige 

risikovurderingsudtalelse er udarbejdet. EU-

Kommissionen sender da anmodninger fra 

medlemslandene om nationale 

dyrkningsundtagelser til ansøgeren, som har 30 

dage til at svare. Medlemslande, der har fået en 

geografisk undtagelse, kan til enhver tid anmode 

om reintegration, dvs. anmode om at blive 

omfattet af den generelle dyrkningstilladelse. 

 

I andet trin fremlægger EU-Kommissionen et 

beslutningsforslag om markedsføringstilladelse af 

GMO’en, der drøftes og sættes til afstemning i 

den relevante EU-komite. Dette sker som hidtil 

også på basis af risikovurderingen og 

kommentarer fra medlemsstaterne (se forrige 

side ”Godkendelsesproceduren før Barroso”). 

 

Ny mulighed for nationalt dyrkningsforbud 

Som noget nyt kan medlemslandene meddele 

Kommissionen, at medlemslandet vil indføre et 

nationalt forbud imod en dyrkning af en given 

GMO på hele eller dele af deres territorium.  

De juridiske rammer for at udnytte denne 

mulighed er smalle.  EU-medlemsstaternes 

begrundelser for at nedlægge et forbud skal 

vurderes i forhold til de modstående frihandels- 

og konkurrencebetragtninger, som er kernen i de 

EU-retlige regler om varernes frie bevægelighed 

inden for Unionen og WTO-aftalerne. 
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For at understøtte de nationale forbud, er der 

krav om, at der skal fastsættes passende 

foranstaltninger i grænseområder for at hindre 

spredning af genetisk modificeret materiale, hvis 

der dyrkes GMO’er i en medlemsstat, som er 

forbudte i nabostaten.  

 

Det betyder for Danmark, at hvis der dyrkes 

GMO’er her i landet, som f.eks. er forbudte i 

Tyskland, så skal der fastsættes virkemidler, som 

hindrer spredning af genetisk modificeret 

materiale fra de danske marker. Disse 

foranstaltninger skal være på plads senest den 3. 

april 2017. 

 

Medlemslande, der har indført et nationalt forbud, 

kan til enhver tid ophæve det nationale 

dyrkningsforbud. 

 

Andre konsekvenser af Barroso direktivet 

Inden Barroso–direktivet blev vedtaget var der 

indgivet otte ansøgninger om 

dyrkningsgodkendelse af GM-majs. Hvis der forelå 

en risikovurdering, skulle medlemsstaterne 

anmode EU-Kommissionen om geografisk 

dyrkningsundtagelse senest den 3. oktober 2015. 

Det gjorde der for fire GM-majs (MON 810, Majs 

1507, Majs Bt 11 og Majs GA 21).  

 

Danmarks har indtil videre anmodet om 

dyrkningsundtagelse for de fire GM-majs, hvor 

der foreligger en risikovurdering (MON 810, Majs 

1507, Majs Bt 11 og Majs GA 21).  

 

For de resterende fire ansøgninger har én ansøger 

(Syngenta) i mellemtiden trukket to af deres 

dyrkningsansøgninger tilbage. Det drejer sig om 

GM-majs MIR 604 og Majs Bt11xMIR604xGA21.  

For de to sidste dyrkningsansøgninger er 

risikovurderingen endnu ikke klar. Når den er 

klar, vil Danmark have 45 dage til at tage stilling 

til og evt. anmode om dyrkningsundtagelse. 

 

 

 


