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B8-0490/2018 

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 NK603 × 

MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1829/2003 

(D058360 – 2018/2872(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av 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 NK603 × MON 810 (MON-

ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1829/2003 (D058360/01), 

– 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 11 september 2018 i den ständiga kommitté för 

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

där inget yttrande avgavs, 

– med beaktande av artikel 11 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 (Efsa) den 24 januari 2018 och offentliggjordes den 26 februari 

20183, 

– 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 har invänt mot 

                                                 
1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 Scientific opinion on an application by Monsanto (application EFSA-GMO-RX-007) – Assessment of 

genetically modified maize NK603 x MON810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 

1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5163. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
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godkännande av genetiskt modifierade organismer1, 

                                                 
1 – 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 

har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).  

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

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

– 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) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15). 

– 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 (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108). 

– 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) (EUT C 86, 

6.3.2018, s. 111).  

– 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 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).  

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

utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80). 

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

marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70). 

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

marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73). 

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 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83). 

– 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 

(EUT C 298, 23.8.2018, s. 34). 

– 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 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71). 

– 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 

(EUT C 307, 30.8.2018, s. 67). 

– 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 (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54). 

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 
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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. Den 20 oktober 2016 lämnade Monsanto Europe N.V./S.A. in en ansökan till 

kommissionen i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003 om 

förlängning av godkännandet av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 

                                                 
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 (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55). 

– 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 (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60). 

– 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 

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

(EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122). 

– 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 (EUT C 346, 27.9.2018, 

s. 127). 

– 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 

(EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).  

– Resolution av den 1 mars 2018 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 (Antagna texter, P8_TA(2018)0051). 

– Resolution av den 1 mars 2018 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 MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) 

och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 

och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052). 

– Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av 

godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt 

modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197). 

– Resolution av den 30 maj 2018 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 GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

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

P8_TA(2018)0221). 

– Resolution av den 30 maj 2018 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 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två 

eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av 

besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2018)0222). 
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för användning som livsmedel och foder. 

B. Den 24 januari 2018 antog Efsa ett positivt yttrande1 i enlighet med artiklarna 6 och 18 i 

förordning (EG) nr 1829/2003, i vilket Efsa konstaterade att ansökan om förlängning 

inte innehöll några belägg för nya faror, ändrad exponering eller vetenskapliga 

osäkerheter som skulle ändra slutsatserna i den ursprungliga riskbedömning av den 

genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 som antogs av Efsa 20052. 

C. Enligt det vetenskapliga yttrandet har Efsa inte genomfört någon egen systematisk 

litteratursökning, utan endast bedömt den litteratursökning som utförts av sökanden, och 

på den grunden drog slutsatsen att ingen ny publikation hade hittats som kunde ge 

upphov till oro beträffande säkerheten. 

D. Efsas yttrande grundar sig på antagandet att DNA-sekvensen i de två 

transformationshändelserna i den genetiskt modifierade majsen NK603 x MON 810 är 

identisk med sekvensen i de transformationshändelser som ursprungligen bedömdes. 

Sökanden har inte lämnat några uppgifter som stöder den hypotesen. 

E. Genetiskt modifierad majs NK603 uttrycker ett protein som ger tolerans mot herbiciden 

glyfosat. Världshälsoorganisationens särskilda cancerorgan, International Agency for 

Research on Cancer, meddelade den 20 mars 2015 att man klassificerar glyfosat som 

troligtvis cancerframkallande för människor3. 

F. Godkännandet av import till unionen av den genetiskt modifierade majsen NK603 × 

MON 810 förväntas leda till en mer omfattande odling av den i andra länder, såsom 

Argentina, Brasilien, Kanada, Colombia, Japan, Filippinerna, Sydafrika och Uruguay, 

och en motsvarande ökning av användningen av herbicider som innehåller glyfosat. 

G. Genetiskt modifierad majs NK603 x MON 810 uttrycker proteinet Cry1Ab, som är ett 

Bt-protein (utvunnet från Bacillus thuringiensis) som ger skydd mot vissa skadegörande 

fjärilsarter (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.). 

H. Genetiskt modifierade Bt-växter uttrycker det insektsdödande toxinet i varje cell under 

hela sin livscykel, även i de delar som konsumeras av människor och djur. Försök på 

djurfoder visar att genetiskt modifierade Bt-växter kan ha toxiska effekter4. Det har 

påvisats att Bt-toxinet i genetiskt modifierade växter skiljer sig avsevärt från naturligt 

                                                 
1 Scientific opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of 

authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal, vol. 

16(2018):2, artikelnr 5163. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 
2 Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-

UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified 

maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA 

Journal, nr 309, s. 1, 2005. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309 
3 IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 

2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 
4 Se till exempel El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes 

in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). Journal of American Science, 

2012, 8(9), s. 1117: 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_R

ats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
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förekommande Bt-toxin1. 

I. Farhågor kvarstår i fråga om en möjlig utveckling av resistens mot Cry1Ab-proteinet 

hos målgruppen skadegörande fjärilsarter, vilket kan få till följd ändrade metoder för 

bekämpning av skadedjur i de länder där det odlas. 

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

samrådsperioden. Kommentarerna handlar bland annat om avsaknaden av information 

om vilka linjer som används för närvarande, avsaknaden av uppgifter, till exempel om 

potentialen för horisontell genöverföring av transformationshändelserna MON 810 och 

NK603, en bristfällig litteraturöversikt, en delvis föråldrad datagenerering, och en 

fragmenterad ansats till miljöövervakning, inbegripet det faktum att fortbeståndet av 

Cry-proteiner som släppts ut i miljön inte övervakades, att det inte hade gjorts någon 

analys av miljöexponeringen av Cry-toxinet och att förekomsten av teosint som en vild 

släkting till majs i Europa hade ignorerats2. 

K. Trots dessa farhågor krävdes ingen plan för övervakning efter utsläppande på 

marknaden. Inte heller ansågs det nödvändigt med en fallspecifik miljöövervakning 

efter utsläppande på marknaden. 

L. Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 11 september 2018 i den ständiga 

kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning 

(EG) nr 1829/2003. 13 medlemsstater röstade emot, och endast 11 röstade för, och 4 

lade ner sin röst. 

M. Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 

22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas 

möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel 

och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades 

fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade 

kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit 

beslut om godkännande utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén och att det 

vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit 

norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som 

egentligen är ett undantag i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen 

beklagats av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som anser att den är 

odemokratisk3. 

N. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen4 

                                                 
1 Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz 

A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Nederländerna, Springer, 2012, s. 

195: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  
2 Se Efsas förteckning över frågor, bilaga G till fråga nr EFSA-Q-2017–00028 – 

tillgänglig online: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL 
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). 
4 EUT C 355, 20.10.2017, s. 165. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
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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. 

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) 

nr 1829/2003. 

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte 

överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet med 

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 upphäva alla genomförandebeslut 

avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att 

godkännandeförfarandet har reviderats för att åtgärda bristerna i det nuvarande 

förfarandet, som har visat sig vara olämpligt. 

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

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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