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Abstract 

The decision making process in the European Union is an ongoing machine that 

sippers through all the political levels and subject areas. Which actors that 

possesses the ability to affect these processes and have power in these different 

matters is an question debated for a long time and will continued to be. 

This essay will try to bring some answers to the matter,  if the selected actors have 

had any influence over the formulation of regulation 1829/2003 and 1830/2003 

and the general European Union policy for GMO organisms.  Study power and its 

ways of behavior is a complicated matter and gives the opportunity for a 

numerous of translations. Power is not a phenomenon that could be kept statistics 

on and this makes the situation even more complicated. One of the first chapters 

of the essay will contain review over the powers different dimensions, for the 

purpose to create a general context to the essay.  

A closer look of regulations 1829/2003 and 1830/2003 shows clearly that several 

of the actors interests and priorities is mentioned and is affected by the publicized 

legislation. To find identical material from the actors and in the regulations 

indicates there had been some kind of influence. To reach the conclusion that this 

should be the case solely by the defined actors’ line of action or only by the 

internal contacts within the institutional system is too simplify the situation. 

 

 

 

Nyckelord: Lobbying, European Union, genetically modified micro-organisms, 

influence 

Antal ord: 10958 ( 9795)
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1 Inledning 

Europeiska Unionens (EU) olika institutioner och deras arbetsprocesser har 

alltid betraktats som ett komplext, svårmanövrerat system där möjligheten till 

inflytande har varit och är starkt begränsat. Att en politisk, ekonomisk och 

institutionell apparat av denna omfattning faktiskt uppnår konsensus inom många 

olika ämnesområden framstår som beundransvärt, både ur ett internt och externt 

perspektiv. Lobbying inom EU är nödvändigt, systemets uppbyggnad och 

byråkratins behov av idéer och rent faktamaterial är konstant.  Möjligheten att 

inhämta information och synpunkter från fler aktörer än enbart medlemsländernas 

regeringar bidrar också till att fler vinklar av problem och möjligheter 

uppmärksammas. (Jerneck, Gidlund, 2001:141-142)  

Många ämnen splittrar fortfarande den europeiska gemenskapen, ett lysande 

exempel på detta är genmodifierade organismer (GMO) samt områden relaterade 

till detta. GMO är ett sådant ämne som berör flera områden såväl ekonomiskt, 

miljömässigt som etiskt. Frågan berör också medlemsländerna på ett nationellt 

såväl som ett transnationellt plan och bidrar till frågans komplexitet, omfattning 

och prioriteringsgrad på den politiska dagordningen.  

Ett så brett ämnesområde som detta bevakas ständigt av ett flertal 

rivaliserande icke-institutionella aktörer med skiftande motiv och resurser bidrar 

till att ämnet ständigt aktualiseras.  

Möjligheten att påverka maktutövningen och de olika beslutsprocesserna som 

förekommer inom EU-institutionerna varierar, samt att lagstiftningen och 

attityderna kring GMO konstant befinner sig i ständig förändring. Alla dessa 

faktorer tillsammans skapar ett område med komplex struktur och föränderliga 

villkor, vilket klassificerar detta som ett passande uppsatsämne.  

Att försöka identifiera de icke-institutionaliserade aktörerna samt deras 

eventuella inverkan på detta området kan anses som ett ambitiöst och alltför 

vidsträckt mål. Dock anser jag att med tydligt definierade avgränsningar och en 

medvetenhet om ämnesvalets fallgropar finns en realistisk chans att kartlägga 

delar av debatten, delar av strukturen kring EU:s GMO- policy och dess 

förfaranden inom europeiska unionen med ett tillfredsställande resultat samt hur 

detta konkret har kommit till uttryck. 



Lunds universitet  STVK01 

Statsvetenskapliga institutionen  VT10 

  Handledare: Anders Sannerstedt 

 

2 Frågeställning och syfte 

 

Lobbying är ett nödvändigt inslag i den moderna representativa demokratin 

och dess politik är tydligt då alla intresseaspekter inom befolkningen inte kan 

finnas representerade bland de personer som besitter mandat att besluta. Intressen 

måste strukturera, organisera sig och framföra sina önskemål till de beslutande 

kanalerna, just för syftet att de inte ska bli bortglömda eller bortprioriterade. 

(Redproject) Möjligheten att förstå EU:s inställning till ämnet och delvis varför 

den rådande policyn har den struktur den har idag, är ytterligare orsaker till varför 

detta ämne känns som ett relevant val för en uppsats. (Teorell, Svensson. 2007: 

18-19) 

Uppsatsen har en granskande ambition när det gäller att besvara 

huvudfrågeställnigen som formuleras enligt följande:  

 

1. Kan man påstå att Committee of Professional Agricultural 

Organizations/ General Committee for Agricultural Cooperation in the 

European Union (COPA-COGECA) och European Enviromental Bureu 

(EEB) har haft inflytande över utformningen av förordning 1829/2003 och 

1830/2003 samt finns det några konkreta exempel som tyder på detta i 

publicerad lagstiftning?  

 

Denna frågeställning avser att försöka att karaktärisera lobbyingens funktioner 

och uttryckssätt. Funktionaliteten och genomslagskraften avses att kunna 

definieras genom att använda Lukes olika makt definitioner samt att applicera 

detta på de aktörer som besitter intresse i frågan kring GMO. (Lukes.2005)  

Förhoppningen är att hitta konkreta likheter mellan de icke-institutionaliserade 

aktörernas eget material och de lagstiftande underlag som är nämnt ovan.   

2.1 Avgränsning, material och källkritik 

Marknaden för GMO- produkter och de områden där GMO är involverat är 

omfattande och är ett diskussionsämne av global karaktär. Jag har därför beslutat 

att enbart fokusera på EU-området och dess policy. De främsta skälen är att 

underlätta arbetet genom tillgång till relevanta dokument rörande GMO från EU-
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administrationens olika databaser, kravet på implementering av tagna beslutet som 

de olika medlemsländerna är bundna till genom sitt medlemskap samt att EU:s 

institutionella struktur och regleringar kring lobbying till stor del skiljer sig från, 

till exempel, det amerikanska systemet och dess bestämmelser. 

Debatten kring GMO- produkter har en lång historia men jag har bestämt mig för 

att utgå från förordningarna 1829/2003 (För 1829/ 2003) och 1830/2003 (För 

1830/ 2003) som publicerades i september 2003. Jag är medveten om att de olika 

förordningarna behandlar GMO ur något olika perspektiv men samtidigt anser jag 

att aktörer som hade ett intresse av GMO innehar ett intresse av all lagstiftning 

och policy utformning inom området, trots den varierande inriktningen. Dessa 

förordningar är av intresse då de är det senaste beslutsunderlaget som publicerats 

som har implementeringskrav i hela unionen.  

Aktörerna som det fokuseras på i denna avhandling är de som uttalat har ett 

intresse för GMO frågor och hur debatten kring dessa har utvecklats och dess 

framtida utveckling. De valda aktörerna är registrerade i antingen Kommissionen 

eller Europaparlamentets databaser för aktiva lobbyister i Bryssel.  De selekterade 

aktörerna representerar olika samhällsgrupper med förhoppning om att få flera 

olika vinklar och versioner av hur EU:s policy kring GMO- frågor bemötts och 

konstrueras. 

Det valda ämnesområdet är av dynamisk karaktär så det kan i princip garanteras 

att material och ståndpunkter som används här, kommer att uppdateras och 

förändras inom överskådlig framtid. Frågeställning har en ambition att utröna om 

de icke-institutionaliserade aktörer som har ett intresse av beslutsprocessen olika 

stadier och slutliga resultat kan anses haft något inflytande över processen och om 

detta kommer till konkret uttryck någonstans i det lagstiftande materialet. 

Information om valda aktörer, deras ställningstagande och material för konkret 

jämförelse med förordningarna kommer att inhämtas från respektive aktörs 

officiella hemsida. Jag är medveten om att informationen från dessa hemsidor kan 

vara av viss redigerad karaktär, och inte tillkännage till exempel tilltänkta 

strategier eller interna målsättningar. Det ger dock en överskådlig bild av 

aktörernas huvudsakliga inriktning och åt vilket håll deras åsikter indikerar. 

Att mäta makt och inflytande är alltid ett problematiskt förehavande. Makt kan 

komma till uttryck på många olika sätt, både genom direkt eller indirekt påverkan. 

Olika aktörers ambition vad det gäller att synas i den offentliga debatten och att 

göra offentliga ställningstaganden varierar från fall till fall. Att makt och 

inflytande rent subjektivt inte är ett synligt fenomen försvårar ytterligare 

situationen. Hur kan man studera något som inte händer? ( Gaventa.1987:48) 

Den idag publicerade litteraturen kring maktbegreppet är omfattande och berör 

fenomenet ur många varierande aspekter och många olika syften.  För denna 

uppsats har jag valt att operationalisera begreppet makt utifrån de kriterier som 

Steven Lukes presenterade i sin bok Power: A radical view som utkom första 

gången 1974.(Lukes.2005) Det kan verka grovt förenklat att enbart applicera en 
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författares definitioner av makt på uppsatsens frågeställning. Motivering till detta 

val är att Lukes bidragit stort till den rådande debatten kring maktfenomenet och 

fick ett stort genomslag med sina tre dimensioner och då främst konstruerande av 

den tredje dimensionen. Stor del av Lukes egen forskning var inspirerad och 

influerad av andra stora forskare på området, t.ex Focusalt, så dessa finns rent 

indirekt presenterade. Lukes definitioner är välkända för gemene man och erkända 

att täcka upp stora delar av hur makt kan beskrivas och tolkas. Icke-institutionella 

aktörers inflytande och deras arbetsmetoder har olika uttryckssätt och delvis 

därför anser jag att Lukes definitioner kan komma väl till pass för att klargöra och 

illustrera detta. 

 

2.2 Definitioner  

 

Svårigheten som uppkommer när man väljer att skriva om lobbygrupper är 

den stora variationen av uttryckt och olikartade terminologi som används inom 

litteraturen och andra källor. Jag har valt att använda ordet ”aktör” för att beskriva 

utövarna av lobbying.  

För att en aktör ska klassificeras som en lobbyaktör krävs också att dess 

organisation ska inneha ett politiskt intresse. Med detta menas att aktören ska ha 

ett intresse för hur beslutsprocesser och slutresultatet av dessa påverkar det egna 

intresseområde, deras medlemmar samt att deras syfte är att påverka den rådande 

policyn och beslutsprocesserna 

Definitionen av genmodifierade organismer som kommer nyttjas 

genomgående i uppsatsen är i linje med den definition som används inom de valda 

förordningarna. Den definitionen lyder som följande: ” en organism, med 

undantag för människor, i vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sådant 

sätt som inte sker naturligt genom parning och/eller naturlig rekombination” . 

(För 1829/2003; För 1830/2003) 

  

2.3 Metod 

Det tänkta tillvägagångssättet är att försöka finna konkreta exempel om och på 

vilket sätt det kommit till uttryck att aktörerna påverkat policyn och lagstiftningen 

kring GMO- produkter. Genom att studera de olika förordningarna och jämföra 

dessa med det material som publicerats av aktörerna finns det förhoppning om att 
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finna indikationer på att dessa har influerat de förstnämnda. Upplägget med att 

nyttja två stycken förordningar gör det möjligt att delvis försöka urskilja 

förändringar som skett i beslutsstrukturen över tid, men också försöka utröna 

vilken/ vilka av de identifierade aktörerna som fått gehör respektive avslag för 

sina åsikter och intressefrämjande åtgärder. 

Valet att nyttja Lukes maktdefinitioner skulle här kunna användas för att vid 

en uppkommen konfliktsituation, mellan motstridiga intressen kunna utröna vilka 

aktörer som besitter förmåga att påverka utfall och hur deras tillvägagångssätt och 

arbetsmetoder kommer till uttryck. Sättet att påverka kan gestalta sig på olika sätt 

och det är detta som Lukes definitioner ska bringa klarhet i. Detta styrker även 

uppsatsens ambition att vara en beskrivande analys för att främst försöka påvisa 

de olika aktörernas varierande grad av agerande, utfall och om det har gett något 

utslag i de formulerade förordningarna. 

De olika valda aktörerna kommer kort att beskrivas och deras 

ställningstagande till EU:s GMO policy kommer att presenteras. För att kunna 

konstatera om makt utövas eller inte, så är det väsentligt att utröna vad de olika 

aktörerna har för intresse i frågan innan olika uttalanden, beslutsprocesser och 

resultat börjar granskas närmare. 

Svårigheter som kan uppkomma med denna studie är möjligheten att avgöra 

hur stort inflytande lobbygrupperna faktiskt har på de olika beslutsprocesserna. 

Att isolera lobbyaktörerna som en formbildande faktor kan bli mycket svårt 

eftersom dessa enbart är en bricka i ett omfattande system. Studier av 

utformningen av de valda förordningarna kan ge indikationer på åt vilket håll 

utvecklingen och den generella diskursen i frågan tenderar att luta emot. Men att 

dra slutsatsen att icke-institutionella aktörer skulle vara den enda påverkande 

faktorn skulle vara att förenkla EU, alla dess kanaler för påverkan och dess 

processer radikalt.   
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3 Att göra makt mätbart 

De dimensionerna som presenterades av Lukes har nedan sammanfattas för att 

beröra det mest väsentliga. Den strukturella ordningen blir lätt att följa även för 

den oinvigde och flera andra författare har i sina egna publikationer valt att 

använda Lukes definitioner och tydliga inramningar för eget bruk.  

 

3.1 De olika dimensionerna av makt  

För att kunna utröna om aktörer som har påverkat utformningen av EU:s 

nuvarande policy kring GMO behövs det ett underlag för att förstå på vilket sätt 

som dessa aktörer har kunnat påverka personer som innehar beslutsmandat. På 

vilket sätt kommer dessa aktörers beslutsdrivande makt till uttryck?  

Det är flera aktörer inblandande i detta fall, så är det också relevant att 

inkludera vilken betydelse det slutgiltiga resultatet har haft för varje enskild aktör. 

Ytterligare av intresse är hur denne aktörs åtgärder har eller kommer att påverka 

en annan aktör som också besitter intresse i den aktuella frågan. (Lukes.2008: 

117-118) 

 

3.1.1 Första dimensionen av makt: 

Denna dimension brukar förenklat beskrivas som att aktör A har makt över B i 

den utsträckningen att han kan få B att göra något som denne i vanliga fall inte 

skulle gjort, Denna syn på makt är användbar när man vill iakttaga olika aktörers 

handlade vid beslutsfattande kring olika frågor där det förekommer skilda 

preferenser ( Lukes.2008:27-28) De aktörerna i som är involverade i processen 

antas inneha intresse i ärendets utfall, eftersom aktörerna faktiskt deltar i 

processen. (Gaventa.1987:29) 

Att aktör A innehar makt över aktör B kan anses som en förenklad bild över 

hur det egentliga förhållandet mellan aktörerna ter sig. Själva utövandet av makt 

kan indelas i två kategorier: tvång och inflytande. Det förstnämnda kommer till 

uttryck om A hotar B med någon form av sanktioner eller våld om denna inte 
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samarbetar. Aktör B som då befinner sig i ett underläge, böjer sig för A:s vilja för 

att till viss mån ändå kunna få sina intressen tillgodosedda i den aktuella 

processen. Den andra versionen, inflytande, kommer till uttryck när aktör A utan 

öppet eller förtäckt hot får aktör B att gå emot dess ursprungliga plan. Olika 

aktörers tystnad eller passivitet ses inom denna dimension som samtycke, dock 

inte garanterat frånskilt från missnöje. (Gaventa.1987:30-31) 

 

 

3.1.2 Andra dimensionen av makt: 

Det är ett vedertaget faktum inom politiken att det inte alltid är de aktörer som 

har störst behov av politiken som är involverade i den. Maktinnehav behöver inte 

heller enbart tillskrivas till dem som genomför konkreta beslut, utan också att ta i 

beaktande de aktörer som kan förhindra att vissa beslut behandlas och 

implementeras. Makt får i detta fall ett annat uttryck genom att denna aktör till en 

viss mån kan påverka värderingar och den politiska processens struktur. Politik 

handlar till stor del om att skapa lojalitet och att skapa underlag för att kunna 

genomdriva beslut som ligger i linje med de önskvärda preferenserna. Kunna 

mobilisera stöd eller motstånd för olika ämnesfrågor är med andra ord ytterst 

väsentligt, då detta kan vara det som avgör om frågan överhuvudtaget kommer att 

behandlas. (Lukes.2008:14 ; Gaventa.1987:32) 

För att frågor överhuvudtaget ska kunna behandlas och vid ett senare skede 

eventuellt implementeras behöver de beredas tillträde till dagordningen och den 

politiska processen. Besittande av makten att faktiskt underlätta eller försvåra för 

vilka frågor som tar sig till detta stadium är en tydlig maktdemonstration, dock 

skiljer den sig tydligt från den första dimensionen av makt.(Lukes.2008:30-31)  

Inneha makt behöver i detta fall inte innebära att man genomdriver flest krav i en 

förhandlingsprocess, utan snarare att bestämma vad förhandlingsprocessen ska 

handla om. (Gaventa.1987:33) 

 

3.1.3 Tredje dimensionen av makt:  

Kunna påverka en annan aktör genom till exempel tvång eller att inneha så 

stort inflytande att man kan påverka vilka frågor som är aktuella är tydliga 

maktdemonstrationer, men detta kan tas till ytterligare en nivå när det handlar om 

att påverka människors attityder, uppfattningar och tankar .(Gaventa.1987:34) 

Stor del av kritiken som framförs gentemot de andra dimensionerna berör just att 

aktörerna som har intresse av och är involverade i den politiska processen är 
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rationella aktörer. Beslutet att välja att stötta eller störta ett beslut är ofta ett 

rationellt val som kan ge kalkylerade resultat medan mobilisering av partiskhet 

inom systemet kan ge resultat som inte var efterstävbart av den aktuella 

aktören.(Lukes.2008:34) Formandet av människors varseblivningar, uppfattningar 

och preferenser på ett sådant sätt att de accepterar sin roll i den rådande ordningen 

anses av vissa vara den yttersta demonstrationen av makt och inflytande. 

(Lukes.2008:18)  

 

3.2 Maktens uttrycksformer 

Inom den första maktdimensionen handlar det till stor del om konflikter och 

förhandlingar som är iakttagbara. Målsättningen här är att uppnå och genomdriva 

så stor del som möjligt av sin egen agenda. Mekanismerna för denna dimension 

handlar om de resurser som används för att uppnå detta. Det kan vara alltifrån hur 

den enskilda organisationen är uppbyggd, om aktörer besitter tidigare politisk 

erfarenhet och ekonomiska tillgångar existerar eller inte.          ( Gaventa.1987:36) 

Inom den andra dimensionen handlar de tillgängliga resurserna till stor del om 

att påverka möjligheterna och viljan att fatta beslut i en särskild fråga. Som det 

nämndes ovan är det en tydlig maktdemonstration att inte tillåta vissa frågor att 

ens bli behandlade än mindre ligga till grund för en beslutsprocess. De olika 

resurserna som används för att uppnå detta kan innefatta från att ”hota” med att 

påtvinga en svagare part sanktioner av olika slag, förhala påbörjade processer, 

förlöjliga eller baktala andra intressenter samt att försvåra för vissa ämnen att 

behandlas. Denna typ av makt kan även illustreras genom att den svagare parten 

från början är medveten om den andra partens möjligheter att frambringa till 

exempel sanktioner, och därför avstår att ens påbörja en process som strider mot 

den andra partens intressen.( Gaventa.1987:37) Detta förutsätter dock nästan 

alltid att parterna suttit vid förhandlingsbordet tillsammans vid tidigare tillfällen. 

Den tredje och sista dimensionen kommer inte till uttryck på samma 

uppenbara sätt som i den första, utan kommer snarare till uttryck indirekt genom  

medvetenheten om hur och till vilken grad massmedia, sociala normer och 

information kan påverka aktörer, allmänheten och politiker. Genom att en aktör 

har möjlighet att till stor grad påverka andra aktörer, i detta fall sker det genom att 

påverka attityder och inställningar, så är denna dimension också den som är mest 

komplicerade att konstatera att den faktiskt existerar. Inom denna dimension 

räknas både personen med möjlighet att uppmuntra allmänheten till uppror genom 

ett inspirerande tal och den manipulerade personen som får människor att 

acceptera sin, ibland orättvisa, lott i livet genom övertygande argumentation.  

Kunna påverka idéer, både dess uppkomst och förmedlande, är en väsentlig 
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tillgång. Med tillgång till rätt inflytandekanaler och vid rätt tidpunkt finns alla 

chanser att kunna påverka beslutsfattare optimalt. (Jerneck, Gidlund. 2001:142) 

Beroende på hur expansivt och flexibelt ett specifikt ämnesområde är avgör också 

möjligheten att kunna påverka vid avgörande tidpunkter eller om byråkratin 

ständigt är i behov att uppdatering och information. 

I extrema fall kan en aktörs maktutövning resultera i att dennes åsikt och 

inställning ses som det enda legitima alternativet, att dennes åsikt börjar betraktas 

som lag av andra aktörer. Detta kan resultera i att den dominanta aktören och 

dennes maktstyre aldrig utmanas eller ifrågasätts. (Gaventa.1987:38-40) 

För att makt och maktutövande ska anses legitimt, till exempel av det moderna 

samhället eller underordnade, så grundas det vanligen i att makten har sitt 

ursprung från något av följande tre alternativ: 

 Makt som har sin legitima bas inom etablerade regler och procedurer. En 

person blir utsedd till ledare och har genom sin position beslutsmandat. 

Detta kan gälla en chefsposition inom ett företag men likväl en 

befälspost inom det militära. 

 Makt som har sin legitima bas genom representativitet. Inom 

representativa demokratier utser folket sina ledare vid allmänna val. 

Denna handling tilldelar dem beslutsmandat. Det kan likväl också vara 

en utnämning inom det lokala fotbollslaget, inneha lagledarens roll 

innebär ökat ansvar men också ökad möjlighet att påverka. 

 Makt som har sin legitima bas genom kunskap. Innehavet av relevant 

information som är av intresse för andra aktörer ger en möjlighet att 

påverka och möjlighet att forma delar av debatten till sin egen fördel.  

(Engelstad.2006:32-33) 
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4 Genmodifierade Organismer 

4.1 En mångfacetterad fråga 

Debatten kring GMO tog sin början i mitten av 70-talet då banbrytande framsteg 

inom forskningen blev publicerade. Att detta i förlängningen skulle leda till att 

GMO- produkter skulle kunna erbjudas till konsumenter var då inte någon 

prioriterad fråga eller ens ett tänkbart scenario inom EU. I mitten av 80-talet när 

forskningen för genmanipulation befann sig ett expansivt skede började 

Kommissionen undersöka möjligheterna för att konstruera ett gemensamt 

regelverk för unionens medlemsländer för att på så sätt kunna hantera detta nya 

område. Ett av de starkaste argumenten var då att GMO produkter inte skulle 

respektera nationsgränser och på så sätt kunna riskera både miljö och konsument 

säkerhet inom unionen om inte ett gemensamt regelverk konstruerades och 

raffinerades. ( Wallace et al.2005:334-335) 

Anledningen till att debatten kring GMO är så intensiv och ständigt är i utveckling 

beror på att problematiken genomsyrar och påverkar flera olika ämnesområden. 

Som exempel på detta så berör det handelsinriktade frågor både vad det gäller 

handel på den interna marknaden såväl som den utomstående, frågor som rör 

industrin, forskning och utvecklingsfrågor inom euro-området, konsument och 

livsmedelssäkerhet samt jordbrukssektorn. Med detta som bakgrund är det 

uppenbart att många intressenter bevakar denna fråga både av ekonomiska såväl 

etniska skäl. Problematiken berör flera olika ”governance” nivåer, allt ifrån 

medlemsländernas nationella policys till miljörätt av internationell karaktär till 

unionens alla olika uttrycksformer för handel. Ämnesområdet innehar även ett 

normativt perspektiv, frågan om till hur stor del politik ska kunna påverka 

vetenskapen och vice versa, skapar ytterligare en arena för GMO- debatten. ( 

Wallace et al.2005:329-334) 

Stor del av EU:s försiktighetspolicy har sitt ursprung i osäkerheten kring detta 

relativt nya och oprövade område, effekterna av ett införande och regelbunden 

handel med GMO- produkter som kan ha konsekvenser som ännu inte är kända 

både vad det gäller människor, djurs och växters hälsa och miljön. Genom att luta 

sig mot ”försiktighetsprincipen”, så tar EU-institutionerna det säkra före det 

osäkra i denna fråga. (EuropaD) 
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4.2 En internationell brännpunkt 

 Innehavandet av en framstående och väl utarbetad policy för GMO- produkter 

och dess användningsområden har inte enbart inneburit positiva följer och 

reaktioner från EU:s omvärld. Framförallt USA har riktat hårt kritik mot EU och 

dess lagstiftning och bestämt hävdat att EU:s policy är av ren protektionistisk 

karaktär. Responsen från EU har varit att man använder sig av 

försiktighetsprincipen och inte vill ta några förhastade beslut i en fråga som kan 

komma att påverka på områden som än idag ännu är okända. Det hela resulterade 

i att USA tillsammans med ett flertal andra länder med stor GMO- produktion 

såsom Argentina och Brasilien, anmälde EU till World Trade Organization 

(WTO) (wto2003) Kritiken som USA har framför gentemot EU på detta område 

har dock lett till ett antal förändringar i processen kring införandet och 

godkännande av GMO- produkter på den europeiska marknaden. Idag behandlas 

varje fall enskilt och utreds grundligare än tidigare, där säkerhetsaspekten ses ur 

flera olika vinklar, till stor del för att bemöta kritiken om att EU:s granskning 

skulle inneha protektionistiska drag. En annan bidragande orsak till denna 

förändring är också den interna kritiken från EU:s egna led. (Wallace et al. 

2005:347) Med tanke på att EU:s egen administration och ledning fortfarande är 

ambivalent i denna fråga och inte på något sätt uppnått intern enighet, försvårar 

fallet ytterligare. Denna oenighet skulle kunna tolkas som att de olikartade 

intresseorganisationer har lyckats med sin vision att kunna influera dem som 

beträder maktens korridorer. (Tsioumani.2004:283-285) 

De finns också de som hävdar att som en konsekvens av lobbyisternas ökad 

inflytande, så blir också möjligheterna för ansvarsutkrävande inom det politiska 

systemet lidande. (Schlyter.2008) 

USA tillhör de länder som starkt propagerar för en mindre reglerad marknad 

för GMO- produkterna och innehar goda skäl till att vidhålla detta. Trots kritiken 

från USA och delvis också från WTO har EU vidhållit sin hårda linje med högt 

miljötänkande och försiktighetsåtgärder. Detta illustrerades ytterligare när EU 

tillsammans med ett flertal andra länder genomdrev ”Biosafety Protocol” också 

kallat ”Cartagena Protocol”, som implementerades 2003. Kontentan av detta 

protokoll underströk de undertecknade ländernas rätt till att förhindra import och 

export av GMO grödor om det finns tillräckliga belägg för att hävda att de 

eventuellt kan vara en fara för folks hälsa eller riskera den naturliga biologiska 

mångfalden.CDB2000; Wallace et al.2005:348) 

Det finns ett flertal intressen inom EU som stark propagerar för att EU ska 

lätta på sina restriktioner just för att det skulle gynna unionen ekonomiskt och 

bidraga till ökad handel framförallt med USA. (Sylwan.2006) 

Dilemmat som uppstår är om EU kommer att tvingas välja mellan eventuell 

ökad ekonomisk tillväxt på bekostnad av marknadssäkerhet eller om det finns ett 
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sätt att uppnå både en ökad ekonomisk tillväxt trots omfattande reglering kring 

GMO.  
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5 Lobbyaktörer och deras inflytande 

Det finns ett flertal aktiva icke-institutionella aktörer i Bryssel, men de som 

presenteras nedan är de aktörer som har granskats mer ingående i denna uppsats: 

  

1. Producentaktörer 

2. Medborgaraktörer 

 

5.1 Producentaktörer 

De olika intresseorganisationerna som representerar olika producentaktörer 

har en stor variation av medlemmar. I denna kategori inkluderas allt ifrån 

jordbruksproducenter, oljebolag, handelsorganisationer till stora industrikluster. 

Deras starka och omfattande maktposition i Bryssel beror på att det är dessa 

aktörer som till största delen påverkas av olika beslut och ny lagstiftning. Detta 

har ofta stora ekonomiska konsekvenser eller innebär andra förändringar för de 

olika producerande aktörerna. Fördelaktigt är om lagstiftningens inledande 

skeenden kan utformas i samråd med de dominerande aktörerna, bland annat för 

att dessa t.ex ska kunna fortsätta garantera arbetstillfällen och produktion trots 

förändrade villkor som ett resultat av den lagstiftande processen. ( 

Lehmann.2003:21) 

Efter konstruerandet av EU:s inre, gemensamma marknad skedde en 

explosionsartad ökning av antalet lobbygrupper som företrädde olika 

handelsinriktade aktörer i Bryssel. Detta resulterade i att Kommissionen fick svårt 

att balansera dess behov av information och konsultationsbehov i kontrast till alla 

de intressen som nu fanns representerade. Dessa faktorer resulterade i att man 

skapade specifika kammare och utskott inom Kommissionen som på uppdrag 

hanterar specifika frågor. Kontentan av detta blev att industrin och den 

institutionaliserade politiken jobbade nära varandra, och detta samarbete är 

aktuellt än idag. Detta understryker vikten för olika aktörer att vara medlem och 

representerade inom olika handelsorganisationer, både för 

organisationsmöjligheterna samt garantierna för inblick i vissa beslutsprocesser. 

(Lehmann.2003:21-23). 
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5.1.1 Committee of Professional Agricultural Organizations/ General 

Committee for Agricultural Cooperation in the European Union– 

COPA-COGECA 

 

De främsta målen som COPA-COGECA arbetar mot är att utveckla EU:s 

rådande jordbrukspolicy, finna lösningar relaterade till deras intresseområden som 

också gynnar det allmänna intresset samt att upprätthålla och utveckla kontakter 

inom samhällets olika funktioner eller andra inflytelserika parter.(copa-cogecaB ; 

copa-cogecaC) 

 Ståndpunkter som COPA-COGECA vidhåller är av största vikt är att hänsyn 

tas till att användandet av GMO- produkter inte får påverka den rådande miljön. 

För det andra, om GMO planeras att utsättas ska det föreligga relevanta 

riskbedömningar för detta. Saknas det pålitliga fakta eller resultaten är otydliga 

ska försiktighetsprincipen tillämpas. Bevakningen av eventuella 

utsättningar måste vara konstant för att garantera människors hälsa och miljöns 

bevarande. För det tredje, alla som har en del inom produktionskedjan av 

livsmedel och foder ska inneha möjligheten att välja mellan grödor innehållande 

GMO och grödor utan GMO. För att både producenter och konsumenter ska 

kunna inneha denna möjlighet och vara skyddad är det av yttersta vikt att ett 

funktionellt, heltäckande och informativt märknings- och spårningssystem 

konstrueras för detta ändamål. Den sista punkten som omnämns är relevansen av 

att ett konstruerat regelverk och ansvarsdefinitioner inom detta område, även 

måste täcka livsmedel och foder som är importerat till EU och/eller producerat 

från GMO- grödor i tredje land. Det strikta ansvaret för GMO- grödor som blivit 

introducerade på marknaden ska innehas av producenten eller ansvarig distributör 

för den specifika produkten. Detta för att garanterat ansvarstagande genom hela 

produktionskedjan. För att dessa punkter ska kunna bli en realitet måste den 

existerade lagstiftningen blir mer transparent, trovärdig och mer effektiv. (copa-

cogecaA; copa-cogecaC) 

Andra områden som COPA-COGECA framhåller i sina riktlinjer är till 

exempel att vissa GMO- produkter borde inte kunna patentbeläggas samt att 

GMO- policyn på något vis borde implementeras inom den rådande 

konkurrenslagstiftningen. (copa-cogecaA) 

För att komma till rätta med de konflikter som uppstår mellan olika 

handelspartners borde det infördes standardiserade kontroller av GMO- produkter 

på de marknader där produkten cirkulerar. Ytterligare ett område som det 

förekommer debatter inom, är hur ansvarsutkrävande ska kunna bli verklighet och 

implementeras om det uppkommer situationer där konventionella grödor uppvisar 

förekomst av GMO. Ska ansvaret åläggas jordbrukaren av de konventionella 

grödorna för otillräckligt uppmärksamhet och skydd av sina egna grödor eller ska 
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ansvaret åläggas den ansvarige utsättaren av GMO- produkten för otillräckliga 

skyddsåtgärder samt sabotage av den andre jordbrukarens grödor? (copa-cogecaC) 

Som nämnt ovan anses friheten att kunna välja vilka typer av grödor man vill 

producera och konsumerar vara en främsta princip som COPA-COGECA lutar sig 

emot, vidare anses det att denna fråga ska avgöras av de som påverkas av frågan, 

med andra ord främst konsumenter och inte av politiker. ( copa-cogecaD) 

 

5.2 Medborgaraktörer 

De aktörer och intresseområden som ingår i denna kategori är ofta definierade 

som alla de övriga områden som producentsidan inte bevakar eller förvaltar. Detta 

öppnar upp för ett flertal ämnesområden att placera sig under denna kategori. 

Dessa organisationer är ofta mer flexibla och anpassningsbara till 

policyförändringar än vad producentaktörerna är och de skiljer sig också åt i 

metoder och resurstillgångar. Många av dessa organisationer har inte heller 

ekonomiska motiv som främsta mål och därför är deras arbete också annorlunda 

strukturellt upplagt. (Lehmann.2003:16)  

Ett illustrativt exempel är att miljöfrågor anpassar sig snabbt till en 

transnationell nivå eftersom dessa frågor bäst avhandlas i det internationella 

rummet. Frågornas karaktär är också av den typen att internationell policys och 

åtgärder är nödvändigt för att åstadkomma hållbara och långvariga resultat. 

Konstaterat är också om en miljöorganisation får stort genomslag i en 

beslutsprocess innebär det resultatet sällan försämrade villkor för andra 

organisationer med samma inriktning. Alla dessa faktorer bidrar också till att de 

olika nationella strömningarna inte har några svårigheter att harmonisera och enas 

kring en gemensam vision när frågan väl befinner sig på transnationell nivå. Dock 

uppkommer ofta svårigheter med att samordna organisationer och enas om vilka 

frågor som borde ha högre prioritet än andra. Olika miljöaktörer har alltid varit 

framgångsrika i att bedriva aktiv lobbying gentemot Kommissionen och på så sätt 

fått genomslag för vilka frågor som ska tas upp på agendan. Däremot lider många 

av dessa aktörer brist på olika resurser, till exempel ekonomiska, och detta 

resulterar otvivelaktigt i att de inte lika effektivt kan understödja sina intressen 

genom beslutsprocessens olika stadier.  

Legitimiteten för dessa grupper uppkommer genom att de har ett brett folkligt 

stöd, ofta väl förankrat på hemmaplan, vilket är nödvändigt för att överhuvudtaget 

kunna driva en politisk linje i Bryssel. Detta bidrar dock till att ekonomiska medel 

ofta satsas på att förstärka positionerna på de nationella arenorna än till att 

samordna aktioner och effektivisera inflytandeprocessen i Bryssel. De finns också 

de sektioner inom dessa verksamheter som helt väljer att avstå att rikta 
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uppmärksamheten mot den omfattande, institutionella apparaten i Bryssel och i 

stället prioriterar att aktivera en bred, folklig opinion i frågor som betraktas som 

de mest aktuella. (Lehmann.2003:17-18)  

Det finns flera intresseorganisationer i Bryssel som representerar mindre och 

ibland något tillbakadragna grupper om man jämför med de starka aktörer som 

finns representerade inom jordbruk, handel och industri. Varianter som brukar 

klassificeras in under denna kategori är organisationer för kvinnor( European 

Women´s Lobby, EWL) , immigranter (European Migration Forum, EMF), 

mänskliga rättigheter ( Human Rights Contact Group) osv. De finns också de som 

hävdar att flera av dessa grupper sällan får genomslag på de nationella arenorna, 

därför att deras frågor inte prioriteras eller helt enkelt ignoreras. Genom 

lobbyverksamheten på EU nivå har dessa fått nya möjligheter att synas och till 

viss del också påverka.(Lehmann.2003:19-20) 

 

 

5.2.1 European Enviromental Bureu – EEB 

 

EEB är en av de största miljöorganisationerna i Europa och kan ses som en 

sammanslagning av flera andra mindre internationella organisationer och 

nationella grenar. Denna organisation innehar stora ekonomiska resurser och har 

sin huvudsakliga fokus på att bredda konsumenters valmöjligheter genom en 

liberalisering av marknaden. Organisationens huvudsakliga intäkter kommer från 

de olika medlemsorganisationerna och bidrag från Kommissionen. 

(Lehmann.2003:20)  

EEB har ett stort medlemsantal och anses som en pålitlig organisation som 

innehar en bred expertis och sina ställningstaganden tydligt förankrade på 

gräsrotsnivå. Tillfälliga samarbeten med andra organisationer förekommer 

frekvent och detta bidrar till att organisationen breddar och intensifierar sina 

intresseområden. Inför 2010 hade EBB en uttalad strategi att genom samarbete 

med Greenpeace och Friends of the Earth intensifiera sin lobbyverksamhet 

gentemot vissa profiler inom EU:s administration. (eebB; eebE) Organisationen 

jobbar uttalat med målet att de enda produkter som ska finns tillgängliga på den 

europeiska marknaden är sådan som inte kan riskera människors hälsa, miljön 

eller kommande generationer. Produkter tillgängliga på den europeiska 

marknaden ska också vara spårbara genom hela produktionskedjan. 

 Som framgångsrikt exempel på detta refererar EEB till märkningen av ägg. 

Genom ett enkelt siffersystem tillhandahåller konsumenten utförlig information 

om produkten. Annan önskvärd utveckling är en mer medveten odlingsstrategi 

och en medvetenhet hur t. ex GMO kan påverka andra organismer och att ta 



Lunds universitet  STVK01 

Statsvetenskapliga institutionen  VT10 

  Handledare: Anders Sannerstedt 

 

hänsyn till markens odlingskapacitet. Förekomsten av hårdare kontroller av 

verksamma producenter och avskräckande sanktioner om någon frångår aktuell 

lagstiftning är andra frågor som profileras högt samt att det ska finnas tydliga 

definierade gränsvärden för GMO innehåll i godkända, marknadslanserade 

produkter. Fastställande av gränsvärden anses delvis vara avgörande för 

konkurrens, miljöpåverkan och möjligheten att som konsument kunna välja 

rätt produkt utifrån dennes preferenser.  Att det krävs mer etablerade metoder och 

tillvägagångssätt för att avgöra vissa GMO produkters säkerhet är en annan fråga 

som denna organisation har högt på sin agenda.(eebD; eebF, eebG)   

Regleringen och lagstiftningen kring detta ämne borde vara utbrett och 

väldefinierat anses som en självklarhet av EEB, och organisationen visar stark 

support för alla beslut som följer denna linje bland EU:s institutioner. (eebA)  

EEB kan idag ses som den främsta försvararen av den rådande, förhållandevis 

reglerade, policyn som EU företräder vad det gäller GMO och dess spridning på 

marknaden. Med hänvisningar till EU:s suveränitet och position som ekonomisk 

stormakt i världen lobbar både EEB och flertalet andra organisationer på att den 

nuvarande regleringen ska bestå och även utvidgas, trots protester från andra stora 

ekonomier, så som USA. (eebC) 
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6 Förordning 1829/2003 och 

Förordning 1830/2003 

De båda förordningarna som kommer analyseras nedan är följande:  

 

- Förordning 1829/2003: Europaparlamentet och Rådets förordning om 

genetiskt modifierade livsmedel och foder (För 1829/2003) 

- Förordning 1830/2003: Europaparlamentet och Rådets förordning om 

spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av 

livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade 

organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (För 1830/2003) 

 

För att skapa viss struktur i den beskrivande analysen så har fem undergrupper 

utarbetats som förordningarna kommer att arbetas utifrån: 

 

1. Gemensam marknad  

2. Ansvarsfrågor gällande GMO 

3. Spårning och märkning av GMO 

4. Konsumenters rättigheter 

5. Övriga handelsrelaterade frågor och övriga riktlinjer 

 

De olika undergrupperna är konstruerade att avspegla de områden som de 

tidigare uppmärksammade aktörerna har sagt sig representera eller inneha 

intresseposter inom. 

Förhoppning är att finna konkreta exempel på hur de olika aktörernas åsikter 

och ståndpunkter återspeglas i de juridiska dokumenten, och på detta sätt styrka 

tesen om de icke-institutionaliserade aktörernas påverkan.  

 

 

6.1 Analys av Förordning 1829/ 2003 och 

Förordning 1830/2003  
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6.1.1 Gemensam lagstiftning 

De strukturella och organisationsmässiga frågorna som omger GMO-området 

är många och berör vitt skilda ämnen, för- och nackdelar med inrätta 

gemensamma unionsregler debatteras livligt mellan de olika aktörerna. Nedan 

kommer de mest framträdande delarna inom detta att beröras. Det handlar om 

förhållandevis enkla frågor, till exempel lagstiftningens utformning om hur en 

godkännandeprocess av ett GMO praktiskt ska genomföras, samt om det 

verkligen existerar ett behov av en harmoniserad lagstiftning.  

Det första uttalandet kommer från Copa-Cogeca: 

 

"The Commission is in favour of subsidiarity. COPA and COGECA consider that this option 

is not acceptable. The GMO-issue is transnational and, therefore, a Community issue. Therefore, 

COPA and COGECA are in favour of a harmonised solution, i.e. at the scale of the Single Market. 

There must be a Community framework. This framework must be sufficiently flexible so as to take 

account of local production conditions which vary considerably throughout the EU." 

(COPA2003) 

 

Det konstateras av denna aktör att denna fråga inte kommer kunna avgöras på 

nationell nivå om man vill åstadkomma en hållbar och konkurrenskraftig lösning. 

Om man vill kunna erbjuda ett likartat företagsklimat inom hela Europa och på 

detta sätt undvika att det uppkommer kryphål inom GMO- lagstiftningen så är ett 

harmoniserat regelverk den enda tänkbara lösningen. Enbart existensen av 

aktuella förordningar ligger i linje med detta uttalande och det är uppenbart att 

COPA- COGECA aktivt att jobbat för att denna fråga ska behandlas. Går det att 

hävda att detta ställningstagande i sig unikt, eller finns det parter som hävdar att 

lagstiftningen och oron kring ämnet är överflödigt och att frågor av detta slag 

lämpligen hanteras bäst på nationell nivå? 

 

“Regulation 1829/2003, through which most GMO applications are now going to be 

processed [...] This centralised procedure does not even guarantee that the more detailed 

requirement [...] regarding risk evaluation, risk management, information to the public and post-

market monitoring, will be respected. 

(EBB2008A) 

 

Detta uttalande ifrån EEB påvisar en oro med att den nuvarande godkännande 

processen av GMO- produkter kommer att ske på en centraliserad nivå, istället för 

att genomföras av det berörda medlemslandet. EEB motsäger sig inte behovet av 

en gemensam lagstiftning, men strukturen på den aktuella godkännande 

processen. Detta kan anses utgöra en kritisk punkt för att avgöra om frågan och 

dess reella effekter borde bedrivas transnationellt eller lokalt.   
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“The EEB therefore calls upon the Council to work for uniform and binding Community rules 

allowing Member States the right to set up GM-free zones at local and regional level.”  

(EEB2008B) 

 

Detta uttalande gör en tydlig markering om att de enskilda medlemsländerna 

och därmed enskilda producenter ska erkännas egen beslutsrätt på detta område. 

Dock föreligger problemet med att om alla medlemsstater skulle tillåtas att själva 

avgöra vilka grödor som är tillåtna inom det egna landet, skulle det kunna 

innebära en risk för snedvriden konkurrens inom unionen som helhet.  Så detta 

skulle motarbeta delar av själva syftet med EU och denna ståndpunkt känns 

därmed malplacerat samt att risken med GMO- kontraminering över 

nationsgränserna kvarstår. Detta faktum konstateras dessutom av EEB självt:  

 

”Without clear and coherent EU legislation on coexistence, genetic contamination will soon 

be a fait accompli in EU agriculture, depriving consumers and farmers of the right to choose.”  

(EEB2010)  

 

Frågan hur balansgången mellan dessa båda uttalanden ska bibehållas och 

kunna införlivas med varandra kvarstår. Det finns en risk att det framstår som att 

EBB inte har någon klar prioritetsordning för sina ståndpunkter på detta området.  

Dessa uttalanden berör till stor del problematikens kärna vad gäller GMO. De 

många ämnesområdena som berörs, osäkerhetsaspekterna och tveksamheten inför 

på vilken politisk arena fråga ska behandlas inom skapar diffusa kontexter för 

området att verka inom.  

Den publicerade lagstiftningen tar sig följande uttryck:  

 

”Skillnader i nationella lagar och andra författningar om spårbarhet och märkning av [...] 

och om spårbarhet av livsmedel och foder [...] kan hindra den fria rörligheten för dessa produkter 

och därmed leda till snedvridna och orättvisa konkurrensförhållanden. Ett harmoniserat regelverk 

på gemenskapsnivå för spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer bör bidra 

till att den inre marknaden fungerar väl.”  

(För 1830/ 2003, s 1) 

 

”Skillnader mellan nationella lagar och andra författningar om bedömning och godkännande 

av [...]  livsmedel och foder kan hindra den fria rörligheten för dessa produkter, vilket skapar 

förutsättningar för ojämlik och illojal konkurrens.” 

 (För 1829/ 2003,s 1) 

 

Förordningarna fastslår vikten av att den lagstiftande processen och 

bedömningarna av detta sker på en centraliserad nivå. Konkurrensaspekten får i 

detta sammanhang stå över de rådande nationella enskilda intressena i frågan, och 



Lunds universitet  STVK01 

Statsvetenskapliga institutionen  VT10 

  Handledare: Anders Sannerstedt 

 

eliminerar därmed också medlemsländernas självbestämmanderätt över detta 

komplexa område.  

 

6.1.2 Ansvarsfrågor gällande GMO 

GMO är inom flertalet aspekter fortfarande ett outforskat område med oklara 

konsekvenser vid långvarigt nyttjande. Utan väl etablerade ansvarsdefinitioner 

kommer inte ämnet att åstadkomma någon uppryckning i popularitet eller 

utvecklas till en effektiv marknad. Osäkerheten som uppkommer är, enligt mig, 

den främsta orsaken till att GMO inte fått något fäste inom den europeiska 

marknaden, vid jämförelse till exempel med den amerikanska.  

  

“However, COPA and COGECA believe that the issue of adventitious or “technically 

unavoidable” presence of GMOs in conventional seed, whether or not the former have yet been 

authorised, is particularly important, from the point of view of practicalities and responsibility: 

COPA and COGECA cannot accept the fixing of thresholds or unrealistic parameters relating to 

the distance to be kept between GMO and non-GMO crops, or to the time delay between the 

planting of two crops (previous cropping)  Seed producing farmers cannot be held responsible for 

the consequences arising from the presence of non-authorised GMOs in seed that is produced 

using supposedly GMO free material.” 

 (COPA2002A)  

 

“As regards the environment, but also human and animal health, the farmer's liability shall 

notgo beyond his sphere of influence. Therefore, COPA and COGECA request that the 

farmer'sliability can only be imputed in case of fault by the farmer (act of negligence or 

intentional).”  

(COPA2002B) 

 

Detta uttalande från COPA- COGECA illustrerar de praktiska problem som 

uppkommer om konventionella grödor och GMO- grödor skulle existera sida vid 

sida. COPA-COGECA tar här tydligt ställning för sina medlemmar, genom att 

försöka minimera till vilken grad en enskild producent kan hållas ansvarig vid en 

eventuell oavsiktligt förekomst av GMO. En av de mest aktuella frågorna som 

framförts av både supportrar och motståndare till GMO är att det måste finnas en 

möjlighet utkräva ansvar för produkter lanserade på marknaden. Hur mycket tid 

och resurser ska disponeras från producenterna av konventionella grödor 

respektive GMO grödor för att garantera att de olika grödorna skiljs åt? COPA-

COGECA tar här tydligt ställning att det inte är praktiskt genomförbart att ha 

exakta fastställda gränser för grödors möjlighet till samverka på marknaden.  
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“Therefore the EEB calls upon the Council to work for strict purity standards for GM 

contamination of seeds, legally and technically established at the reliable detection limit of 0.1% 

as the European Parliament, in its own-initiative report on co-existence, has also proposed.” 

(EEB2008C) 

  

Genom detta uttalande går EBB rakt emot vad COPA-COGECA propagerar för i 

detta sammanhang, med en tydlig markering om exakta värden. Det kan anses att 

EBB:s uttalande är väl demokratiskt förankrat när man hänvisar till EP:s egen 

rapport. Frågan som uppkommer är om man är medveten om de praktiska svårigheter 

som uppkommer vid ett fastställt gränsvärde på 0.1%?  Vad som inte kommenteras av 

EBB är situationer där oavsiktlig kontraminering förekommit, så återigen är man 

tillbaka vid hur ansvaret mellan producenterna ska fastställas.  

Vad som inte framkommer i det skriftliga materialet från EBB, är om det existerar 

några andra realistiska alternativ för att möjliggöra växters samlevnad, och även 

garanterar producenterna ett visst skydd.  

 

Den publicerade lagstiftningen tar sig följande uttryck: 

 

”Vissa spår av genetiskt modifierade organismer i produkter kan vara oavsiktliga eller 

tekniskt oundvikliga. Sådan förekomst av GMO bör därför inte leda till märknings- och 

spårbarhetskrav. Det är därför nödvändigt att fastställa tröskelvärden för oavsiktlig eller tekniskt 

oundviklig förekomst av [...]  GMO [...] ” 

(För 1830/2003, s 2)  

 

”Trots att vissa företagare undviker att använda genetiskt modifierade livsmedel och foder 

kan det finnas ytterst ringa spår av sådant material i konventionellt livsmedel och foder som ett 

resultat av oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst under utsädets framställning, odling, 

skörd, transport eller bearbetning. I sådana fall bör detta livsmedel eller foder inte behöva 

uppfylla märkningskraven i denna förordning. [...] bör det fastställas ett tröskelvärde för 

oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material i livsmedel eller 

foder [...]” 

(För 1829/2003, s 3) 

 

Vad det gäller denna fråga har COPA-COGECA fått gensvar ett positivt 

gensvar gentemot sitt uttalande. Förordningarna föreskriver vissa befrielsegrunder 

från märkningskraven, men det ursprungliga problemet kvarstår fortfarande. Finns 

det en realistisk möjlighet att fastställa vilka värden som på ett säkert sätt 

avspeglar avsiktlig respektive oavsiktlig förekomst av GMO i olika grödor? 

Ytterligare en aspekt att beakta i detta fall är konsumenternas valmöjlighet. 

Om en enskild producent kan frias från märkningskrav i vissa specifika situationer 

så faller till stor del syftet med konsumentupplysningens existens. Det som 
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uppkommer blir en situation med ansvarsbefrielse på bekostnad av 

konsumenternas rättigheter att kunna välja GMO- fria produkter.    

 

6.1.3 Spårning och märkning av GMO 

Ett omfattande märkningssystem på detta område är nära sammankopplat med 

konsumenternas rättigheter att få tillgång till korrekt produktinformation och för 

att underlätta marknadens effektivitet.  

 

 “The use of gene technology in agriculture has to allow the possibility of choice between 

GMOs and non GMOs. […]This could be achieved with the introduction of a clear, informative 

labelling system of GMOs which has to be practically feasible.”  

(COPA2002C) 

 

Problemet som uppkommer är att det föreligger en risk att produkter med ett 

GMO-innehåll under fastställda gränsvärden inte kommer att omfattas av något 

märkningskrav. Genom detta förfarande torde delar av lagstiftningens effektivitet 

gå om intet. Detta uppmärksammas av EBB: 

 

“[…] is proposing to allow GMOs in organic products up to 0.9% WITHOUT labelling. 

Whilst GMO content must in such cases be “adventitious or technically unavoidable”, it is our 

firm opinion that to allow genetic contamination inorganic products will ultimately put the sector’s 

survival as GMO free agriculture under threat.” 

 (EEB2007) 

  

Om den inre marknaden ska fungera effektivt krävs det att det förekommer en 

lagstiftning som dessutom hanterar importer från tredje land. Utan detta skulle den 

gällande lagstiftningen kunna kringgås och äventyra såväl säkerheten som 

konkurrenssituationen inom EU. 

 

“An appropriate labelling system for authorised GMOs should be established in order to 

inform consumers and farmers. […] Furthermore, labelling requirements have to be applied in the 

same way for all imported products. This approach has to be defended at the WTO round.”  

( COPA2002D) 

 

COPA-COGECA anser om icke-europeiska GMO- produkter under några 

omständigheter ska tillåtas inträde på den europeiska marknaden ska dessa tydligt 

märkas enligt de märkningskriterier som presenteras av myndigheterna. Det 

framgår även att det finns en risk att detta ställningstagande kan möta 

internationellt motstånd vid kommande WTO- förhandlingar. Kan denna 
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uppmaning vara en indikation på att COPA-COGECA är medvetna om att 

införandet av ett märkningssystem kan riskera att klassificeras som en 

protektionistisk åtgärd och bryta mot gällande WTO- rätt?  

 

“In some cases, it may be impossible for agricultural holdings, in particular smaller holdings, 

to comply with the request that operators have in place systems and procedures allowing 

documents on transactions to be stored for a 5-year period. “  

(COPA2002E)  

 

I flertalet av sina uttalanden har COPA-COGECA insisterat på att säkerheten 

vad det gäller GMO- produkter innehar främsta prioritet, men i denna skrivelse 

väljer man att också att inkludera möjligheten att deras minsta medlemmar kanske 

inte kan leva upp till de föreslagna säkerhetskraven. Det kan tyckas att detta 

beteende är inkonsekvent men det kan också indikera att COPA-COGECA i sig 

också låter sig påverkas av sina mindre medlemmars önskemål. Inflytande från 

mindre enheter inom en stor organisation som resulterar i en skrivelse som 

tillsänds de beslutsfattande kanalerna kan anses vara del av det positiva tillflöde 

som EU:s demokratisaldo behöver. 

Det torde också vara en indikation på att även mindre röster kan höras i det 

brus som existerar inom EU:s beslutskanaler. 

 

Den publicerade lagstiftningen tar sig följande uttryck: 

 

”Spårbarhetskrav för produkter som är avsedda för användning som livsmedel eller foder  

[…] skall företagare ha infört system och standardförfaranden som gör det möjligt att bevara de 

uppgifter   […]  under en period av fem år efter varje transaktion ” 

(För 1830/2003, s 4) 

”Vidarebefordran och bevarande, i varje steg av utsläppandet på marknaden, av uppgifter om 

att en produkt innehåller eller består av  […]  samt de unika identifieringsbeteckningarna ,  […] 

är en förutsättning för en lämplig spårbarhet och märkning […] ” 

(För 1830/ 2003, s 1) 

”3. Innehavaren av godkännandet skall utan dröjsmål informera kommissionen om all ny 

vetenskaplig eller teknisk information som kan påverka bedömningen av [...] livsmedlet /fodret 

[…] ” 

(För 1829/2003 , s 10,16) 

”Det godkännande som beviljas i enlighet med förfarandet i denna förordning skall gälla i 

hela gemenskapen under tio år, […] Det godkända fodret skall föras in i det register som avses i 

artikel 28. ” 

(För 1829/ 2003, s 15) 

 

Inom denna fråga fick inte COPA-COGECA någon respons eller undantag för 

sina mindre medlemmar. Konstruerande av identifieringsbeteckningar indikerar 
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på att flertalet produkter  innehållande GMO kommer att kunna cirkulera på 

marknaden. Dock ska systemet med beteckningar bereda till möjligheten att 

kunna utkräva produktansvar och utdelande av sanktioner gentemot enskilda 

producenter och distributörer.  

Den punkt som åtskiljer aktörerna i detta fall är den, idag oreglerade, situation 

som uppkommer när produkter framställd med GMO men inte av GMO utbjuds 

till konsumenter. Ett exempel på detta kan vara kött-produkter från djur utfodrade 

med GMO-foder. Ska dessa produkter också innefattas av kravet om märkning 

eller anses de falla utanför de definitioner av GMO- produkt som idag råder? 

 

6.1.4 Konsument rättigheter 

Denna skrivelse illusterar att COPA-COGECA inte enbart behandlar 

jordbruksfrågor utan också agerar utifrån ett konsumentperspektiv. 

 

“Consumer safety and confidence is paramount. Equally, it is essential that the use of 

genetechnology does not compromise the environment (including biodiversity). 

 (COPA2002F) 

 

 Båda förordningarna uppvisar en medvetenhet om att tydliga märkningskrav 

kommer vara en förutsättning för att kunna leva upp till ambitionen om att kunna 

garantera europeiska konsumenter korrekt produkt information.  Dessutom 

föreskriver de båda förordningarna det som en självklarhet att konsumenterna 

både ska garanteras rätt till information och garanteras livsmedelssäkerhet.  

 

“Most of this data is classified as "business confidential information", thus preventing the 

public and scientists from scrutinising the risk evaluation process. All data related to risk 

assessment should be systematically and without delay accessible to the public. Full and free 

access to data has to be provided.” 

(EEB2008D)  

 

Undantaget från detta framkommer dock i förordning 1829/ 2003, genom 

undantaget att vissa konfidentiella data inte behöver göras tillgängliga för 

allmänheten. Här återkommer problematiken med att avgöra vad gränsen för 

allmän insyn och rätten till information ska upphöra.  Kan EU garantera säkerhet 

för sina invånare samtidigt som man vill garantera producenter sekretess kring 

deras produktframställning och eventuella immateriella rättigheter?   

 

Den publicerade lagstiftningen tar sig följande uttryck: 
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”Det är nödvändigt att säkerställa att konsumenterna får fullständig och tillförlitlig 

information   

(För 1830/ 2003, s 2) 

”[…] skall gemenskapen bidra till att främja konsumenternas rätt till information […] ” 

(För 1829/ 2003, s 3) 

”Märkningen bör innefatta objektiva upplysningar om att ett livsmedel eller ett foder består 

av, innehåller eller har framställts av[…]uppfyller de krav som i många undersökningar uttrycks 

av en stor majoritet konsumenter, underlättar ett välgrundat val och hindrar att konsumenter 

eventuellt vilseleds när det gäller framställnings- eller produktionsmetod.” 

 (För 1829/2003, s 3) 

”Dessutom bör märkningen ge information om varje utmärkande drag eller egenskap som gör 

att ett livsmedel eller foder skiljer sig från dess konventionella motsvarighet […]liksom varje 

utmärkande drag eller egenskap som ger upphov till etiska eller religiösa betänkligheter.”  

(För 1829/ 2003, s 3) 

”Ett register över genetiskt modifierade livsmedel och foder som godkänts enligt denna 

förordning bör upprättas […]Data som inte är konfidentiella bör göras tillgängliga för 

allmänheten. ” 

(För 1829/2003, s 5) 

 

Här framkommer problemet med att viss konfidentiell data borde vara 

tillgänglig för allmänheten och att processen med godkännande av GMO inte kan 

vara fullkomligt transparent förens detta sker. EEB kräver att all typ av data ska 

vara tillgängligt för allmänheten. COPA-COGECA följer delvis samma linje i 

denna fråga , men genom att inte specifikt uppmärksamma denna punkt samt att 

organisationen huvudsakligen stödjer producenter torde man kunna antaga att de 

sympatiserar med sekretessklausulen. 

Införlivandet av en sekretessklausul kan anses kontroversiellt, framför allt i 

ljuset av de generella principer som EU bygger på vad det gäller rätten till insyn 

och en transparent administration.  

En konsekvens, som ännu inte uppmärksammats är att genom 

märkningskriteriet för GMO- produkter så legaliseras dessa produkter på den 

europeiska marknaden. Stor del av ansvaret för ”att göra rätt val” hamnar då på 

den enskilde konsumenten, både vad det gäller personliga preferenser men också 

rätt val i förhållande till det allmännas tycke. Genom utförliga 

innehållsförteckningar, som konsumenten förväntas att läsa och förstå, kommer 

stor del av ansvaret att förskjutas från producent till konsument. (Kurzer,Cooper. 

2007:19)  

Märkningskravet i sig kan ha en mångbottnad innebörd är också en realitet 

som måste tas hänsyn till. Som konsument kan det omfattande regelverket, som 

sagt ge möjligheten att göra kalkylerade säkra val, men kan inte intensiteten och 

omfattningen i debatten indikera något helt annat? Om expertisen och det 

byråkratiska systemet garanterar säkerheten med GMO- produkter men ändock 
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insisterar på ett omfattande märknings- och spårningssystem, är det då 

indikationer på ”ifall att…” eller är det för att helt sonika delegera ansvarsfrågan 

vid konsumtion av produkter innehållande GMO? .  (Davison.2010:95) 

Återkommande här är också de oreglerade situationer som uppkommer om 

konsumenter erbjuds produkter som fallit under gränsvärdena för GMO- 

förekomst som måste utmärkas på produkten.  

 

6.1.5 Handelsrelaterade frågor 

Denna underkategori skulle kunna rymma flertalet frågor, men främst kommer 

här EU:s externa handelsrelationer och ställningstaganden uppmärksammas. 

 

“Therefore the EEB calls upon the Council to Ensure that the EU resists pressures to weaken 

its GMO regulations […]” 

(EBB2008E) 

 

EEB propagerar starkt för att EU ska bibehålla sin avvaktande inställning 

gentemot GMO och inte driva fram förhastade beslut enbart för att omvärlden 

kräver det.  Detta torde delvis kunna tolkas som ett sätt att påpeka att icke-

europeiskt inflytande i frågan inte ska erbjudas alltför stort utrymme. Det torde 

kunna tolkas som att så länge den nuvarande lagstiftningen existerar så har detta 

kravet tillmötesgåtts av de lagstiftande organen.  

 

Den publicerade lagstiftningen tar sig följande uttryck: 

 

”Det bör inrättas system för utveckling och tilldelning av unika identifieringsbeteckningar för 

genetiskt modifierade organismer innan bestämmelserna om spårbarhet och märkning kan 

tillämpas.”  

(För 1830/ 2003, s 2) 

”Ett register över genetiskt modifierade livsmedel och foder som godkänts enligt denna 

förordning bör upprättas […]”  

(För 1829/2003, s 5) 

”Harmoniserade märkningskrav bör fastställas för genetiskt modifierat foder […] så att 

användaren kan göra ett välgrundat val.”  

(För 1829/2003, s 3) 

 

Enbart faktumet att en dominerande aktör, i detta fall det etablerade 

institutionella systemet i Bryssel, tillåter civila intressen och lobbyorganisationer 

att deltaga i arbetsprocessen kan i detta fall tolkas som en storsint gest. Det finns 

ingen lagstiftning som kräver att dessa aktörers åsikter eller prioriteringar måste 
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tas hänsyn till, än mindre inkluderas i det slutliga beslutet. Det man kan konstatera 

är att det institutionella systemet försöker anta en ödmjuk och transparent attityd 

gentemot dessa aktörer. Genom att inkludera dessa aktörer inom ärenden som de 

egentligen inte borde ha tillgång till kan också vara ett sätt att försöka bättra på 

EU- maskineriets eget demokratisaldo (Kurzer,Cooper.2007:2). I denna situation 

kan man finns tendenser både från maktdimension ett och två. Genom att inneha 

makten kan man  inte bara sätta agendan utan också bestämma vem som ska ha 

tillträde till den, här innehas den posten av det institutionella systemet. Dock anses 

detta helt legitimt eftersom EU-systemet tillkommit genom demokratiska 

processer. Kontentan kan, motsträvigt, bli att det institutionella systemet kan 

utestänga civila aktörer om viljan finns. Civila aktörer som egentligen innehar 

makten att rubba de demokratiska grundfundamenten som EU-institutionerna är 

uppbyggda på. 

I de främsta segrarna som GMO- oppositionen har vunnit borde följande 

inkluderas: en omfattande process för godkännande av GMO- produkter innan de 

släpps på marknaden, krav om märkning och spårnings möjligheter av dessa samt 

att detta i kombination med en stark civil ovilja mot GMO- produkter praktiskt 

taget har utestängt dessa produkter från den europeiska marknaden. Oavsett hur 

mycket resurser som avsätts till att proklamera GMO- produkters fördelar och 

oavsett om den politiska makten tillåter ett inträde för dessa produkter på 

marknaden, så ligger den yttersta makten ändock hos dem som väljer att plocka 

ner en produkt innehållande GMO från varuhyllan eller låta den stå kvar. Så 

oavsett om det juridiskt tillåts att sälja produkter inom EU, men konsumenterna 

väljer bort dessa till förmån för konventionella produkter.  Ett godkännande men 

likväl ingen marknad?  

Stora företag inom bioteknik, till exempel brittiska Monsanto Inc, har 

avvecklat delar av sina pågående projekt, just på grund av det obefintliga intresset 

för deras produkter på den kommersiella marknaden. (Kurzer,Cooper. 

2007:3,12,15; Tsioumani.2004:286) 

Risken med den hårda regleringen som idag råder är att det alltid förekommer 

en risk att produkter från länder utanför EU letar sig innanför gemenskapens 

gränser. Produkter som utvecklats och godkänts i länder utan samma kontroll och 

krav på innehållsdeklaration och spårningsmöjligheter. Det har förekommit 

önskemål om att EU:s lagstiftning delvis borde luckras upp angående vilka 

produkter som skall få tillgång till den europeiska marknaden. Om produkter 

godkända utanför EU skulle tillåtas importeras och utlåtas till försäljning skulle 

detta kunna få markanta effekter på EU:s importmönster och prisnivåer. (Davison. 

2010: 96-98)   

Den senaste lagstiftningen har en ambition att vara hårt reglerad och 

omfattande, men detta bör också ses som en nödvändighet för att skapa tillräcklig 

trovärdighet för byråkratin och expertisen. Delar av svaret till frågan angående 

ursprunget till EU:s bristande förtroende för GMO produkter går kanske att finna i 
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historien. Med incidenter som galnakosjukan och mul-och klövsjukan färskt i det 

kollektiva minnet är det kanske en naturlig reaktion från den europeiska 

befolkningen att mottaga alternativa livsmedel och foder med viss skepticism och 

försiktighet. ( Kurzer,Cooper.2007:12) 

Kommissionen mottsätter sig helt "GMO- fria" zoner och menar att denna trend 

kan riskera att dela in Europa i två läger om den officiella GMO- policyn 

revideras och undergräva EU-byråkratins trovärdighet. Möjligheten att enkelt och 

effektivt kunna konstruera ett regelverk som hanterar villkor för samexistens av 

konventionella grödor och GMO- produkter anses också vara ett framtida projekt 

som i nuläget har låg verknings- och implementeringsgrad. Kommissionen ställer 

sig också bakom uttalandet att om EU ska behålla sin konkurrenskraft och 

möjligheten till långsiktig, hållbar utveckling måste biotekniken, även inom 

livsmedel och foder, intrigeras i det europeiska tankesättet och 

samhället. (Kurzer,Cooper.2007:10) 
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7 Slutsats  

Det torde vara enkelt att konstatera att EU:s nuvarande GMO- policy är ett 

resultat av intensiv och välplanerad lobbying, med tanke på lobbyverksamhetens 

utbredning, dock kan det vara svårt att finna konkreta bevis på detta. Om nu 

situationen skulle föreligga sådan är det också problem med att kunna utröna 

vilken specifik aktör som bidragit till vissa delar i den aktuella lagstiftningen. De 

olika arbetsmetoderna och målsättningarna varierar beroende vilken aktör och 

vilket lagstiftande material man väljer att fästa fokus på. 

Genom enbart att studera publicerad lagstiftning kan man dock finna konkreta 

exempel på att de icke-institutionaliserade aktörernas åsikter återspeglas. 

Formulerandet ett nyanserat svar på vilken intresseaktör som innehar störst 

möjligheter och förutsättningar att påverka EU:s institutionella system behöver 

inte per automatik innebära att denna aktör får störst genomslag i pågående 

processer eller slutresultatet.   Inte att förglömma är att aktörernas möjligheter till 

påverkan är helt avgörande hellre ifall de etablerade institutionerna besitter något 

intresse i att nyttja information och önskemål som tillsänds dem. Utan en 

kunskapstörstande byråkrati och dess strävan att uppfylla demokratiska kriterier 

som representativitet och legitimitet skulle aktörerna anses vara överflödiga och 

nekas tillträde till beslutsprocesserna. 

Kommissionen finansierar vissa av de icke-institutionaliserade aktörernas 

verksamheter, man kan då rimligen ifrågasätta vem det är som besitter den 

egentliga makten?  Utan finansiella bidrag skulle flertalet aktörer inte kunna 

fortsätta sin verksamhet i Bryssel. Utgången av detta blir att Kommissionen 

betalar för åsikter, och kanske rentav för demokratisk legitimitet? ( 

Greenwood.2007: 30-35) 

Om man i denna fråga skulle utse den aktör av de aktörer som redovisats här, i 

den bemärkelsen att den uppnått flesta av sina visioner och haft störst inflytande, 

torde det vara EBB i roll som miljöaktör. Med en omfattande mobilitet av 

partiskhet på gräsrotsnivå och förmågan att involvera och engagera allmänheten i 

frågan så har resultatet blivit att intresset för nyttjandet GMO varit svalt på den 

europeiska marknaden, oavsett övriga aktörers metoder och argument. Detta till 

trots att miljörörelsen ibland anses tandlös och resurslös inom det politiska och 

institutionella systemet.  Argument som hållbar utveckling och säkerhet inom 

olika områden har vägt tungt och etablerat ”försiktighetsprincipen” som ett viktigt 

verktyg för Unionen. Fokus på konsumentsäkerhet framför ekonomiska motiv kan 

också vara en faktor i ekvationen om effektiv påverkan. 
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   Den framtida utmaningen för alla aktörer inom detta område, ligger i att 

hantera oro, potential och risker med GMO och förpacka detta i en kommersiellt 

gångbar förpackning samt att leverera den i sådant skick och vid rätt tidpunkt att 

både byråkratin och allmänheten anser sina egenintressen tillgodosedda. 
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