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B8-0232/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 

om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af 

eller er fremstillet af genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til 

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

modificerede fødevarer og foderstoffer 

(D056125-02 – 2018/2698(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af 

tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af 

genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer (D056125-02), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 

september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer1, særligt artikel 11, 

stk. 3, og artikel 23, stk. 3, 

– der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 23. april 2018, som 

ikke mundede ud i en udtalelse, 

– der henviser til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser2, 

– der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 

21. september 2017 og offentliggjort den 24. oktober 20173, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser 

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

– der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen 

af genetisk modificerede organismer4, 

                                                 
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. 
2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 
3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006 
4 - Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 

1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter  (EUT C 

482 af 23.12.2016, s. 110). 

- Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 

2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
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modificeret NK603 × T25-majs (EUT C 399 af 24.11.2017, s. 71). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 

MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 19). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 

MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 17). 

- Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 

(MST-FGØ72-2) (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 15). 

- Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring 

af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × 

GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne (Vedtagne 

tekster, P8_TA(2016)0271). 

- Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en 

genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0272). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af 

tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2016)0388). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0389). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af 

genetisk modificerede frø af majs Bt11 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0386). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af 

genetisk modificerede frø af majs 1507 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0387). 

- Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-

236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0390). 

- Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring 

af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 

× GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne 

Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0123). 

- Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-

9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer 

og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0215). 

- Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 

(BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0214). 

- Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 

DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0341). 

- Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 

FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer  (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0377). 

- Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne DAS-

44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede 

fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0378). 

- Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af 

tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0396). 



 

PE621.607v01-00 4/9 RE\1153713DA.docx 

DA 

– der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, 

A. der henviser til, at Kommissionens afgørelse 2008/280/EF1 godkendte markedsføring af 

fødevarer og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 

GA21-majs (herefter benævnt "GA21-majs"); der henviser til, at anvendelsesområdet 

for godkendelsen og omfatter andre produkter end fødevarer og foder, der indeholder og 

består af GA21-majs, til samme anvendelsesformål som andre typer majs, dog ikke til 

dyrkning. 

B. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) forud for 

afgørelse 2008/280/EF den 13. september 2007 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 

i forordning (EF) nr. 1829/2003 den 13. september 2007 vedtog en positiv udtalelse, 

som blev offentliggjort den 2. oktober 20072 ("EFSA 2007"); 

C. der henviser til, at Syngenta France SAS den 6. oktober 2016 forelagde Kommissionen, 

på vegne af Syngenta Crop Protection AG, Schweiz, en ansøgning i overensstemmelse 

med artiklerne 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003, med henblik på fornyelse af 

ovennævnte tilladelser; 

D. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 21. 

september 2017 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) 

nr. 1829/2003 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 24. oktober 20173 

                                                 
- Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne 

305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0397). 

- Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 x 

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

× ACSBNØØ5-8) og MON 88302 x Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

(Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0398). 
- Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen 

til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 

(DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0051). 

- Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 

× MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) og genetisk modificeret majs, der 

kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603, og om ophævelse af 

afgørelse 2010/420/EU (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0052). 

- Beslutning af 3. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen 

til markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af genetisk modificeret H7-1-sukkerroe (KM-

ØØØH71-4), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer  (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0197). 
1 Kommissionens beslutning 2008/280/EF af 28. marts 2008 om tilladelse til markedsføring af produkter, der 

indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GA21-majs (MON-ØØØ21-9), i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 87 af 29.3.2008, s. 19). 
2 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541  
3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006  

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
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("EFSA 2017"); 

E. der henviser til, at majs GA21 er udviklet til tolerance over for herbicidet glyphosat ved 

en ændret udgave af EPSPS-proteinet; 

F. der henviser til, at anvendelsen af det supplerende herbicid, i dette tilfælde glyphosat, er 

en del af almindelig landbrugspraksis i forbindelse med dyrkningen af herbicidresistente 

planter, og at det derfor kan forventes, at der er restprodukter fra sprøjtemidler til stede i 

høsten, og at disse udgør en uundgåelige bestanddel; der henviser til, at det er blevet 

påvist, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse 

af supplerende herbicider end deres traditionelle modparter; 

G. der henviser til, at det derfor må forventes, at den genmodificerede majs vil blive udsat 

både for højere og gentagne doser af glyphosat, hvilket ikke blot vil føre til et større 

omfang af restkoncentrationer i høsten, men også kan påvirke den genmodificerede 

majs' sammensætning og dens agronomiske egenskaber; 

H. der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af 

den tre måneder lange høringsperiode til både EFSA 20071 og EFSA 20072; der 

henviser til, at medlemsstaterne f.eks. kritiserede, at der var behov for yderligere 

oplysninger, før der ville kunne drages konklusioner, hvad angår risikovurderingen af 

majs GA21, at der ikke var fremsat dokumentation for langvarig sikker anvendelse, at 

overvågningsrapporterne for GA21-majs for godkendelsesperioden havde 

grundlæggende mangler, og at overvågningstilgang ikke var fuldt ud i 

overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF; 

I. der henviser til, at EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (EFSA's GMO-

panel) selv mener, at der er behov for yderligere drøftelser med de ansvarlige for 

risikostyringen om den praktiske gennemførelse af planer for miljøovervågning efter 

markedsføring af genetisk modificerede planter til import og forarbejdning; 

J. der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser 

til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er 

kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 

konkluderede, at en klassificering ikke var berettiget; der henviser til, at WHO's 

Internationale Kræftforskningscenter på den anden side i 2015 klassificerede glyphosat 

som et stof, der sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker; 

K. der henviser til, at Parlamentet har nedsat et særligt udvalg om EU's 

godkendelsesprocedure for pesticider, som kan bidrage til at afklare, om relevante  

videnskabelige EU-standarder blev benyttet i risikovurderingsproceduren, og om 

industrien udøvede nogen form for urimelig indflydelse på EU-agenturernes 

konklusioner med hensyn til, om glyphosat er kræftfremkaldende; 

                                                 
1 Bilag G, medlemsstaternes bemærkninger, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226 
2 Bilag G, medlemsstaternes bemærkninger, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-

00714  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
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L. der henviser til, at der ifølge EFSA's pesticidudvalg generelt ikke kan drages 

konklusioner vedrørende sikkerheden af restkoncentrationer fra sprøjtning af genetisk 

modificerede afgrøder med glyphosatblandinger1; der henviser til, at tilsætningsstoffer 

og blandinger heraf, som anvendes i kommercielle blandinger til sprøjtning med 

glyphosat, kan have en større toksicitet end det aktive stof alene2; 

M. der henviser til, at Unionen allerede har fjernet et glyphosat-tilsætningsstof kaldet POE-

tallowamin fra markedet på grund af bekymringer vedrørende dets toksicitet; der 

henviser til, at problemer med tilsætningsstoffer og blandinger dog stadig være tilladt i 

de lande, hvor der dyrkes GA21-majs (Argentina, Brasilien, Canada, Japan, Paraguay, 

Filippinerne, Sydafrika, USA, Uruguay og Vietnam); 

N. der henviser til, at information om grænseværdier for restkoncentrationer af herbicider 

og deres metabolitter er afgørende for en tilbundsgående risikovurdering af 

herbicidtolerante genetisk modificerede planter; der henviser til sprøjtning med rester 

fra herbicider betragtes uden for rammerne af EFSA's GMO-panel; der henviser til, at 

virkningen af sprøjtning med majs GA21 med glyphosat ikke er blevet vurderet; 

O. der henviser til, at der ikke stilles krav til medlemsstaterne om at måle 

restkoncentrationer af glyphosat i import af majs med henblik på at sikre overholdelse 

af maksimalgrænseværdierne for restkoncentration som led i det samordnede flerårige 

kontrolprogram for 2018, 2019 og 2020 i henhold til Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) 2017/6603, og de påkræves heller ikke at gøre det for 

årene 2019, 2020 og 20214; der henviser til, at det derfor er uvist, hvorvidt 

restkoncentrationer af glyphosat på dette importerede GA21-mais overholder Unionens 

maksimalgrænseværdier for restkoncentration; 

P. der henviser til, at GA21-majs bl.a. dyrkes i Argentina; der henviser til, at den 

ødelæggende indvirkninger af brugen af glyphosat på sundheden er blevet bredt 

dokumenteret; der henviser til, at Unionen har tilsluttet sig FN's mål for bæredygtig 

udvikling (SDG’er), som omfatter et tilsagn om at mindske antallet af dødsfald og 

sygdomme forårsaget af farlige kemikalier og luft-, vand- og jordforurening inden 2030 

(SDG 3, mål 3.9)5; 

Q. der henviser til, at Unionen går ind for udviklingsvenlig politikkohærens, som har til 

formål på at mindske modsætninger og bygge synergier mellem Unionens forskellige 

politikker, herunder på områderne handel, miljø og landbrug, for at det kan gavne 

udviklingslandene og øge effektiviteten af udviklingssamarbejdet; 

                                                 
1 EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat. EFSA 

Journal 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666    
3 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/555 af 9. april 2018 om et samordnet flerårigt EU-

kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for 

pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering herfor (EUT L 

92 af 10.4.2018, s. 6).  
4 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/660 af 6. april 2017 om et samordnet flerårigt EU-

kontrolprogram for 2018, 2019 og 2020 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for 

pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse 

rester (EUT L 94 af 7.4.2017, s. 12).  
5 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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R. der henviser til, at EFSA konkluderede, at alle med undtagelse af en af de 

repræsentative anvendelser af glyphosat til konventionelle afgrøder (dvs. ikke-genetisk 

modificerede afgrøder) udgjorde en risiko for vildtlevende ikke-målarter blandt 

landlevende hvirveldyr, ligesom det også konstaterede en høj langsigtet risiko for 

pattedyr ved nogle af de primære anvendelsesområder på konventionelle afgrøder1; der 

henviser til, at ECHA har klassificeret glyphosat som et stof, der er giftigt for 

vandlevende organismer med langvarige virkninger; der henviser til, at den negative 

indvirkning af anvendelse af glyphosat på biodiversiteten og miljøet er 

veldokumenteret; der henviser til, at en amerikansk undersøgelse fra 2017 påviste en 

negativ korrelation mellem anvendelse af glyphosat og talrigheden af voksne 

monarksommerfugle, særligt i områder med koncentreret landbrug2; 

S. der henviser til, at en fornyelse af tilladelsen til markedsføring af GA21-majs vil blive 

ved med at skabe efterspørgsel efter dyrkningen af dem i tredjelande; der henviser til, at 

det, som nævnt ovenfor, kan forventes, at der anvendes højere og gentagne doser af 

herbicid på herbicidtolerante genetisk modificerede planter (i sammenligning med ikke-

genetisk modificerede planter), eftersom de bevidst er udformet til dette formål; 

T. der henviser til, at Unionen er part i FN's konvention om biologisk mangfoldighed, som 

holder dens parter ansvarlige for at sikre, at aktiviteter, der hører under deres 

jurisdiktion, ikke forårsager skade på miljøet i andre stater3; der henviser til, at 

afgørelsen om at forny tilladelsen af genetisk modificerede GA21-majs eller ej hører 

under Unionens jurisdiktion; 

U. der henviser til, at udviklingen af genetisk modificerede afgrøder, der er er tolerante 

over for flere selektive herbicider, primært skyldes den hastige udvikling af ukrudts 

resistens over for glyphosat i lande, som har været stærkt afhængige af genetisk 

modificerede afgrøder; der henviser til, at der på globalt plan fandtes mindst 29 

glyphosatresistente ukrudtsarter i 20154; 

V. der henviser til, at afstemningen den 23. april 2018 i Den Stående Komité for 

Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) 

nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse; 

W. der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget, at den siden 

ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 har været nødt til at vedtage 

beslutninger om godkendelse uden støtte fra Den Stående Komité for Fødevarekæden 

og Dyresundhed, og at tilbagegivelsen af sagen til Kommissionen med henblik på en 

endelig afgørelse, som i høj grad er en undtagelse fra beslutningstagningen generelt, er 

blevet normen for beslutningsprocessen for genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer; der henviser til, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker ligeledes har 

beklaget, at denne praksis er udemokratisk5; 

                                                 
1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302  
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719  
3 Artikel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03  
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/  
5 Se bl.a. åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den 

næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, 

den 14. september 2016). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
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X. der henviser til, at Parlamentet i førstebehandlingen forkastede det lovgivningsmæssige 

forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 ved 

førstebehandlingen og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og 

forelægge et nyt; 

Y. der henviser til, at det i betragtning 14 i forordning (EU) nr. 182/2011 anføres, at 

Kommissionen så vidt muligt bør handle med henblik på at undgå at gå imod den 

fremherskende holdning, som måtte opstå i appeludvalget, mod det hensigtsmæssige i 

en gennemførelsesretsakt, navnlig ved retsakter om følsomme emner såsom 

forbrugersundhed, fødevaresikkerhed og miljøet; 

Z. der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede 

fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs 

sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante 

bestemmelser i EU-retten og andre faktorer af relevans for det spørgsmål, der er under 

overvejelse, når den udarbejder sin afgørelse om at forlænge godkendelsen; 

1. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en 

overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 

1829/2003; 

2. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i 

overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning 

(EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt 

i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20021, er at sikre et højt 

niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af 

miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende; 

3. anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage; 

4. opfordrer Kommissionen til at suspendere alle gennemførelsesafgørelser vedrørende 

ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil 

godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den 

nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet; 

5. opfordrer i særdeleshed Kommissionen til at opretholde sine forpligtelser i forbindelse 

med FN's konvention om den biologiske mangfoldighed ved at afbryde al import af 

genetisk modificerede planter, der er tolerante over for glyphosat; 

6. opfordrer Kommissionen til ikke at give tilladelse til nogen herbicidtolerante genetisk 

modificerede planter uden en fuldstændig vurdering af restkoncentrationerne fra 

sprøjtning med supplerende herbicider og kommercielle blandinger heraf, sådan som de 

anvendes i dyrkningslandene; 

7. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af 

supplerende herbicider og deres restkoncentrationer i risikovurderingen af 

herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende genetisk 

                                                 
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. 
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modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til import af fødevarer og 

foderstoffer;  

8. gentager sin forpligtelse til at fremskynde arbejdet med Kommissionens forslag om 

ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 for bl.a. at sikre, at Kommissionen i tilfælde, 

hvor der ikke er afgivet udtalelse af Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed med hensyn til GMO-godkendelser, enten til dyrkning eller til fødevarer 

og foderstoffer, vil trække forslaget tilbage; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at 

fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag; 

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


