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Vedrørende: 

 

J.nr.:2009-20-24-01055/ BICB 

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er 

fremstillet af majskerner fra genetisk modificeret majs MON89034xNK603 i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 
 

 
J.nr.: 2009-20-24-01056/ BICB 

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er 

fremstillet af majskerner fra genetisk modificeret majs Bt11xGA21 i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 
 

 

J.nr.: 2009-20-24-00286/ BICB 

Høring vedr. forlængelse af den eksisterende godkendelse til markedsføring af produkter, der 
indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

 

 
Der er igennem en længere periode offentliggjort et utal af høringer vedr. tilladelser, der har med 

GMO at gøre, hvor høringsfristen har været helt urimelig kort.  

 

I dette sidste tilfælde får organisationerne 1½ døgn til at sætte sig ind i materiale vedrørende 1 GM 

majs fra Monsanto og to GM majs fra Syngenta. 

 

Høringsmaterialet er ikke oversat til dansk. I det medfølgende danske høringsbrev oplyses endda, at 

man kan søge yderligere oplysninger (på engelsk) via en EU hjemmeside. Dette kan vi kun opfatte 

som en hån imod selve høringsretten, idet det med den korte tidsfrist vil være umuligt at finde 

ressourcer til at sætte sig ordentligt ind i høringsmaterialet. 

 

Vi klager hermed over, at Fødevarestyrelsen og de danske myndigheder igen og igen sender 

materiale i høring med en helt urimelig kort høringsfrist. 

 

Vi klager endvidere over, at EU sender materiale i høring, der ikke er oversat til 

medlemslandenes sprog, idet det umuliggør, at beslutningstagere har en reel mulighed for at 

træffe beslutninger på et oplyst grundlag, eftersom det må formodes at ikke alle nationale 
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politikere i EU (herunder i det danske Folketing) behersker engelsk i nødvendig grad til at 

forstå dette komplicerede høringsmateriale. 

 
Folketingspolitikernes muligheder for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag 

undermineres yderligere af, at vi i organisationerne ikke har mulighed udfylde vores høringsret pga. 

de korte frister og de manglende oversættelser. 

 

Vi opfordrer hermed Folketinget og Regeringen til at protestere overfor EU og kræve 

udsættelse af de nærværende beslutninger samt at kræve at alle høringer i fremtiden gives 

mindst en måneds behandlingstid og at høringsmaterialet er oversat til alle medlemslandenes 

sprog. 

 
Den nuværende praksis må betegnes som lovsjusk – og kan kun opfattes som en helt urimelig støtte 

til de virksomheder, der på alle mulige måder forsøger at promovere GMO. 

 

I tilfælde som de nærværende GM majs må det således opfattes som en indirekte støtte til 

virksomhedernes forsøg på at få producentlandene i Syd til at give efter for presset til at dyrke GM-

afgrøder. EU har jo allerede godkendt importen! Denne synergi imellem EU og GM-

virksomhederne har været praktiseret i efterhånden mange tilfælde. 

 
 

 

 

Med venlig hilsen, 

På vegne af NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe, 

Bente Hessellund Andersen 

 

 

 

 

 


