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Kommissionens förslag till förändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
 
Yttrande 
Förslaget ger utrymme för nationella lösningar på ett område som hittills styrts av 
gemenskapsregler. Detta måste ses som ett misslyckande för EU.  
 
Nämnden anser att det är viktigt att godkännandeprocessen förkortas och för-
bättras. Det är inte rimligt att det ska ta flera år innan beslut fattas. Huruvida 
kommissionens förslag kommer att lösa upp den blockering som rått sedan förord-
ningen infördes är dock svårt att förutsäga. Dessutom skulle nationella begräns-
ningar/förbud indirekt kunna påverka forskning och utveckling inom EU negativt. 
 
Nämnden ser positivt på att den vetenskapligt grundade riskbedömningen som 
görs på EU-nivå förblir oförändrad. Det är också positivt att en enskild medlems-
stat inte ska kunna ange hälso- eller miljörisker som skäl för att begränsa/förbjuda 
användningen av livsmedel och foder som redan riskbedömts och godkänts på 
central nivå. 
 
Bakgrund 
Den 22 april 2015 presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om 
ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och 
foder. Ändringen innebär att medlemsstaterna ges möjlighet att begränsa eller för-
bjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder som godkänts på 
EU-nivå.  
 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Josef 
Fransson, Nooshi Dadgostar, Stellan Welin, Lotta Rydhmer, Jens Sundström, 
Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt och Lars Ährlund-Richter samt tjänstgörande er-
sättarna Betty Malmberg, Daniel Bäckström och Bengt Eliasson. Vid ärendets slut-
liga handläggning utan att delta i avgörandet deltog även ersättaren Sven Ove 
Hansson samt tjänstemännen Birgit Postol och Jenny Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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