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B8-0122/2018 

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om 

förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 

(DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 

(2018/2568(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens genomförandebeslut om förlängning av 

godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), 

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om 

genetiskt modifierade livsmedel och foder, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder1, särskilt artiklarna 

11.3 och 23.3, 

– med beaktande av omröstningen den 16 januari 2018 i den ständiga kommitté för 

livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, 

där inget yttrande utfärdades,  

– med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter2,  

– med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet den 18 maj 2017 och som offentliggjordes den 29 juni 20173, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 

av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035), 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet framfört invändningar mot 

godkännande av genetiskt modifierade organismer4, 

                                                 
1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
4 – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för 

odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt 

(Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare 

(EUT C 482, 23.12.2016, s. 110). 

– Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 

4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller 
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har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (P8_TA(2016)0040). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038). 

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar 

två eller tre av dessa transformationshändelser (P8_TA(2016)0271). 

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på 

marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) 

(P8_TA(2016)0272). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av 

godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 

MON 810 (P8_TA(2016)0388). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (P8_TA(2016)0389). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på 

marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (P8_TA(2016)0386). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på 

marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (P8_TA(2016)0387). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad 

bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390). 

– Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar 

två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 

(P8_TA (2017)0123). 

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 

om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2017)0215). 

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad 

bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 

(P8_TA(2017)0214). 

– Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande 

för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, P8_TA(2017)0341).  

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, P8_TA(2017)0377).  

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).  

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av 

godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den 
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– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, 

– med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Genom kommissionens beslut 2007/702/EG godkändes utsläppande på marknaden av 

livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt 

modifierad majs 59122. Före kommissionens beslut hade Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa) antagit ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 

i förordning (EG) nr 1829/2003, vilket offentliggjordes den 3 april 20071 (nedan kallat 

det första Efsa-yttrandet).  

B. Den 19 juli 2016 lämnade Pioneer Overseas Corporation och Dow AgroSciences Ltd. 

(nedan kallade sökanden) gemensamt in en ansökan om förlängning av godkännandet 

för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som innehåller, består av eller har 

framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 i enlighet med artiklarna 11 och 

23 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan avsåg även utsläppande på marknaden av 

den genetiskt modifierade majsen 59122 i produkter som består av eller innehåller 

denna majs för annan användning än som livsmedel och foder på samma sätt som all 

annan slags majs, med undantag för odling. 

C. Den 18 maj 2017 antog Efsa ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i 

förordning (EG) nr 1829/2003, vilket offentliggjordes den 29 juni 20172 (nedan kallat 

det andra Efsa-yttrandet). 

D. Genetiskt modifierad majs 59122 uttrycker CRY34Ab1- och CRY35Ab1-protein, som 

ger resistens mot skadedjur av ordningen skalbaggar som tillhör släktet Diabrotica, 

såsom larver av majsrotbaggen, samt PAT-protein, som ger tolerans mot herbicider 

innehållande glyfosinat.  

E. I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder 

inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön och att 

kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och 

andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av 

beslutet. 

                                                                                                                                                         
genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, P8_TA(2017)0396). 

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt 

modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, 

P8_TA(2017)0397). 

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad 

raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 

(MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder 

(antagna texter, P8_TA (2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
2 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
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F. Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa 

samrådsperioden1 i samband med det första Efsa-yttrandet. De handlade bland annat om 

den otillräckliga övervakningsplanen, risken för icke-målorganismers exponering för 

BT-toxiner, den illa underbyggda slutsatsen att ”foderprodukter från genetiskt 

modifierad majs 59122 är väsentligen och näringsmässigt likvärdiga med 

foderprodukter från kommersiell majs och lika säkra som dessa” samt, i samband med 

den 90 dagar långa råttstudien, det faktum att genetiskt modifierad majs 59122 tillfördes 

med endast en dosnivå under hela studien, i strid med rekommendationen i 

OECD:s riktlinjer.  

G. I samband med sökandens ansökan om förnyat godkännande ombads Efsa utvärdera 

uppgifterna från sökanden, bland annat miljöövervakningsrapporter efter utsläppandet 

på marknaden och elva primärforskningsstudier som publicerades mellan 20076 och 

2016. På grundval av utvärderingen av de inlämnade uppgifterna antog Efsa ett positivt 

yttrande (det andra Efsa-yttrandet enligt ovan) och kom där fram till att ”det inte 

påvisats några nya faror eller någon modifierad exponering och inte heller några nya 

vetenskapliga osäkerheter som ändrar slutsatserna från den ursprungliga 

riskbedömningen av majs 59122”2.  

H. Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa 

samrådsperioden3 i samband med det andra Efsa-yttrandet, bland annat att 

”övervakningen av genetiskt modifierad majs 59122 inte kan bidra med några 

meningsfulla resultat till den aktuella bedömningen och reda ut osäkerheter kopplade till 

den riskbedömning som gjordes före godkännandet, exempelvis i fråga om 

miljöexponering” och att ”övervakningsmetoden för genetiskt modifierad majs 59122 

inte är i överensstämmelse med kraven i bilaga VII till direktiv 2001/18/EG”.  

I En medlemsstat ifrågasatte varför flera offentliga studier som visar på Cry-proteiners 

immunogenicitet hos möss inte hade lämnats in av sökanden och därigenom bedömts av 

Efsa, och förordade att frågorna om immunogenicitet och adjuvansförmåga hos de 

Cry-proteiner som uttrycks i genetiskt modifierad majs 59122 skulle lösas innan 

förlängning av godkännandet kunde beviljas.  

J. En medlemsstat konstaterade att unionen har godkänt konventionen om biologisk 

mångfald, som lägger internationellt ansvar på både export- och importländer i fråga om 

biologisk mångfald och att det därför är viktigt att beakta konsekvenserna av att 

genetiskt modifierad majs 59122 importeras till unionen, både för unionens biologiska 

mångfald och för den biologiska mångfalden i odlingsländerna. 

K. Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av 

uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20094. 

Godkännandet för glufosinat löper ut den 31 juli 20185. 

                                                 
1 Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.  
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861. 
3 Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.  
4 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1. 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SV. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SV
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L. Användning av kompletterande herbicider ingår i regelbunden jordbrukspraxis vid 

odlingen av herbicidresistenta växter, och man måste därför räkna med att restprodukter 

från besprutning alltid kommer att finnas i skörden och utgöra oundvikliga 

beståndsdelar. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder 

till att kompletterande herbicider används mer än deras traditionella motsvarigheter1. 

M. Restprodukterna från besprutning med glufosinat bedömdes inte i något av Efsas 

yttranden. Restprodukter från glufosinat kommer att finnas i genetiskt modifierade 

majsgrödor 59122 som importeras till unionen för livsmedel- och foderändamål.  

N. Sett till livsmedelssäkerheten vore det oacceptabelt, och dessutom ytterst inkonsekvent, 

att godkänna import av en glufosinattolerant genetiskt modifierad majs, med tanke på 

att godkännandet för användning av glufosinat i unionen löper ut den 31 juli 2018 på 

grund av dess reproduktionstoxicitet2. 

O. Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 16 januari 2018 i den ständiga kommitté 

för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning 

(EG) nr 1829/2003. Tolv medlemsstater röstade emot, medan tolv medlemsstater, som 

dock bara utgjorde 38,83 % av unionens befolkning, röstade för, och fyra medlemsstater 

lade ner sina röster. 

P. Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) 

nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av 

den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om 

godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta 

ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen är ett undantag i 

förfarandet son helhet. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har också 

påtalat denna praxis såsom odemokratisk3. 

Q. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen, 

lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning 

(EG) nr 1829/2003, och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga 

fram ett nytt. 

R. Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera 

på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan 

uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts 

lämplighet, särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och 

miljöskydd. 

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) 

nr 1829/2003. 

                                                 
1 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.  
2 Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002. 
3 Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska 

riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 

2016 (Strasbourg den 14 september 2016). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
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2. Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer 

med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) 

nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021, skapa en grund för att 

säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande 

samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel 

och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till 

genomförandebeslut. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att suspendera alla genomförandebeslut 

avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att 

godkännandeförfarandet har reviderats på ett sådant sätt att bristerna åtgärdas i det 

nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt. 

5. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga lagstiftarna att så snart som möjligt gå vidare 

med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 

och att bland annat se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag ifall den ständiga 

kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om 

godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller som 

livsmedel och foder. 

6. Europaparlamentet uppmanar i synnerhet kommissionen att inte godkänna import av 

någon genetiskt modifierad växt för livsmedels- eller foderändamål som gjorts tolerant 

mot en kompletterande herbicid som är förbjuden, eller som kommer att förbjudas inom 

en snar framtid, i unionen.  

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

                                                 
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 


