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B8-0491/2018 

Europa-Parlamentets beslutning 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 × 1507 × MON 88017 × 59122 

og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af 

transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 og 59122, 

og om ophævelse af afgørelse 2011/366/EU 

(D058361/01 – 2018/2873(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 

modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og 

genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af 

transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 og 

59122, og om ophævelse af afgørelse 2011/366/EU 

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

22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer1, særlig artikel 

7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, 

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

Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 11. september 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 

(EFSA) den 28. juni 2017 og offentliggjort den 1. august 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 

                                                 
1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1. 
2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 
3 Videnskabelig udtalelse om ansøgning EFSA‐ GMO‐ BE‐ 2013‐ 118 om tilladelse til anvendelse af genetisk 

modificeret MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og delkombinationer uafhængigt af 

deres oprindelse for så vidt angår anvendelser i fødevarer og foder, import og forarbejdning, der er indgivet af 

Monsanto Company i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, EFSA Journal bind 15, 8. udgave: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
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af genetisk modificerede organismer1, 

                                                 
1 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 

modificeret majs NK603 × T25 (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 (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 108).  

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

genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 111).  

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

tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (EUT C 215 af 

19.6.2018, s. 76).  

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

markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 80).  

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

genetisk modificerede frø af majs Bt11 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 70).  

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

genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 73). – Europa-Parlamentets 

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 (EUT C 215 af19.6.2018, s. 83).  

– 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 (EUT C 298 af 

23.8.2018, s. 34).  

– 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 (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 71).  

– 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 (EF) nr. 1829/2003 (EUT C 307 af 

30.8.2018, s. 67).  

– 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 (EUT C 337 af 20.9.2018, s. 54).  

– 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 FG72 
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– 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 Monsanto Europe S.A./N.V. den 26. november 2013 på vegne af 

Monsanto Company indgav en ansøgning i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) 

nr. 1829/2003 om markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der 

indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 87427 × MON 

89034 × MON 88017 × 59122-majs (i det følgende benævnt "ansøgningen") til den 

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

modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 55).  

– 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 

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

modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 60).  

– 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 (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 122).  

– 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 modificeret 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 (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 127).  

– 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 × 

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

9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 × 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 (EUT 

C 346 af 27.9.2018, s. 13).  

– 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).  

– Beslutning af 30. maj 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 GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om 

genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0221). 

– Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 

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

MON 810 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte 

transformationsbegivenheder 1507, 59122, MON 810 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2009/815/EF, 

2010/428/EU og 2010/432/EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om 

genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0222). 
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nationale kompetente myndighed i Belgien; der henviser til, at ansøgningen også 

omfattede markedsføring af produkter, der består af eller indeholder genetisk 

modificeret MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122-majs til anden 

anvendelse end fødevarer og foder, undtagen til dyrkning; 

B. der henviser til, at ansøgningen desuden omfattede markedsføring af produkter, der 

indeholder, består af eller er fremstillet af 25 underkombinationer af de enkelte 

transformationsbegivenheder, der udgør genetisk modificeret MON 87427 × MON 

89034 × 1507 × MON 88017 × 59122-majs; der henviser til, at 12 af disse 

underkombinationer allerede er godkendt; der henviser til, at Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse om godkendelse af majs omfatter 14 underkombinationer; 

C. der henviser til, at indehaveren af godkendelsen for en af de 12 underkombinationer, der 

allerede er godkendt, underkombination MON 89034 × MON 88017, anmodede 

Kommissionen om at ophæve afgørelse 2011/366/EU og indarbejde denne afgørelse i 

anvendelsesområdet for Kommissionens afgørelse; der henviser til, at denne anmodning 

blev imødekommet; der henviser til, at det er tvivlsomt, om en sådan fremgangsmåde er 

lovlig; 

D. der henviser til, at EFSA den 28. juni 2017 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i 

forordning (EF) nr. 1829/20031 har vedtaget en positiv udtalelse vedrørende majs 

baseret på stakken af fem transformationsbegivenheder, de tidligere vurderede 

underkombinationer og de øvrige underkombinationer; 

E. der henviser til, at EFSA anerkender, at der ikke er fremlagt specifikke data for nogen af 

de 14 underkombinationer; der henviser til, at mange af dem ikke engang er blevet skabt 

endnu; der henviser til, at EFSA alligevel konkluderer, at alle underkombinationer 

"forventes at være lige så sikre som majs baseret på stakken af fem 

transformationsbegivenheder"; 

F. der henviser til, at der ikke er foretaget toksikologiske undersøgelser, og at der ikke blev 

foretaget nogen dyreundersøgelser med fødevarer/foder fremstillet af genetisk 

modificeret MON 87427-, MON 89034-, 1507-, MON 88017- og 59122-majs eller 

nogen af underkombinationerne2; 

G. der henviser til, at to af de pågældende majssorter udtrykker proteiner, der giver 

tolerance over for herbicidet glufosinat-ammonium3; der henviser til, at glufosinat er 

                                                 
1 EFSA GMO Panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2017. Scientific Opinion on 

application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 

89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed 

uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA 

Journal 2017;15(8):4921, pp. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921 
2 Som bekræftet i ovennævnte udtalelse fra EFSA (EFSA Journal 2017; 15(8): 4567 [s. 4921 ff.]). 
3 MON-87427-7-majs udtrykker proteinet CP4 EPSPS, som giver tolerance over for glyphosatbaserede 

herbicider. MON-89Ø34-3-majs udtrykker proteinerne Cry1A.105 og Cry2Ab2, som giver beskyttelse mod visse 

skadegørende sommerfugle. DAS-Ø15Ø7-1-majs udtrykker proteinet Cry1F, som giver beskyttelse mod visse 

skadegørende sommerfugle, og proteinet PAT, som giver tolerance over for herbicider baseret på 

ammoniumglufosinat. MON-88Ø17-3-majs udtrykker et modificeret protein Cry3Bb1, som giver beskyttelse 

mod visse skadegørende billelarver, og proteinet CP4 EPSPS, der giver tolerance over for glyphosatbaserede 

herbicider. DAS-59122-7-majs udtrykker proteinerne Cry34Ab1 og Cry35Ab1, som giver beskyttelse mod visse 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
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klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne 

i forordning (EF) nr. 1107/2009; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløb 

den 31. juli 20181; 

H. der henviser til, at to af majssorterne udtrykker proteiner, som giver tolerance over for 

herbicider, der indeholder glyphosat; der henviser til, at Det Internationale 

Kræftforskningscenter – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – 

den 20. marts 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende hos 

mennesker2; 

I. der henviser til, at tilladelse til import af genetisk modificeret MON 87427-, MON 

89034-, 1507-, MON 88017- og 59122-majs til Unionen formodes at føre til en stigning 

i dyrkningen af det andre steder, f.eks. i Mexico og Sydkorea, og til en tilsvarende 

stigning i anvendelsen af herbicider indeholdende ammoniumglufosinat eller glyphosat; 

J. der henviser til, at fire af de pågældende majssorter omfattede Cry-proteiner, som er Bt-

proteiner (afledt af Bacillus thuringiensis ), der giver resistens over for visse 

skadegørende sommerfuglearter og skadelige billelarver; 

K. der henviser til, at genetisk modificerede Bt-planter udtrykker insektgifte i hver celle i 

hele deres levetid, herunder også i de dele, der indtages af mennesker og dyr; der 

henviser til, at dyrefodringsforsøg viser, at genetisk modificerede Bt-planter kan have 

toksiske virkninger3; der henviser til, at det er blevet påvist, at Bt-toksinet i 

genmodificerede planter adskiller sig væsentligt fra det naturligt forekommende Bt-

toksin4; 

L. der henviser til, at der fortsat er bekymring med hensyn til en eventuel udvikling af 

resistens over for Cry-proteiner i målskadegørerne, hvilket kan føre til ændret praksis 

for bekæmpelse af skadegørere i de lande, hvor det dyrkes; 

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

den tre måneder lange høringsperiode; der henviser til, at disse bemærkninger blandt 

andet vedrører: dårlige testdesign, manglende prøvninger, f.eks. med hensyn til 

ernæringsmæssig vurdering, mangel på et 90-dages fodringsforsøg med gnavere, 

manglende eller utilstrækkelige data, f.eks. vedrørende utilsigtede virkninger i 

forbindelse med kombinationen af transformationsbegivenhederne eller vedrørende 

                                                 
skadegørende sommerfugle, og proteinet PAT, som giver tolerance over for herbicider baseret på 

ammoniumglufosinat. 
1 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436 
2 IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 

2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 
3 Se, f.eks. El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes 

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

2012; 8(9), s. 1117-1123: 

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

ats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  
4 Székács A., Darvas B.., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: Ishaaya I., Palli S.R., 

Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 

2012; s. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
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
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
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potentielle vekselvirkninger mellem de otte proteiner, som kan have utilsigtede 

virkninger, forkerte antagelser hos ansøgeren, f.eks. med hensyn til nedbrydning af 

mundtligt indtaget DNA i mave-tarmkanalen, en delvis manglende miljørisikovurdering 

og en utilstrækkelig miljøovervågningsplan1. 

N. der henviser til, at uafhængig forskning også giver anledning til bekymring med hensyn 

til væsentlige mangler i den sammenlignende vurdering, alvorlige mangler i forbindelse 

med den manglende toksikologiske vurdering, om den udfyldestgørende vurdering med 

hensyn til allergenicitet, den manglende hensyntagen til kombinerede virkninger og en 

fejlagtig miljørisikovurdering2; 

O. der henviser til, at EFSA trods alle disse betænkeligheder ikke overvejede en eventuel 

overvågning af fødevarer/foder fremstillet af genetisk modificeret MON 87427-, MON 

89034-, MON 1507-, MON 88017- og 59122-majs og af dets underkombinationer efter 

markedsføringen; 

P. der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 

11. september 2018 ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 

14 medlemsstater stemte imod, og kun 11 stemte for, og tre undlod at stemme; 

Q. der henviser til, at Kommissionen både i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige 

forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) 

nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller 

forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område 

og i begrundelsen til det lovforslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring 

af forordning (EU) nr. 182/2011 beklagede den omstændighed, at Kommissionen siden 

ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 havde vedtaget afgørelser om 

tilladelser uden støtte i udtalelser fra Medlemsstatsudvalget, og at tilbagegivelse af 

sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en 

undtagelse fra den generelle procedure – var blevet normen for beslutningstagningen i 

forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der 

henviser til, at kommissionsformand Juncker ved flere lejligheder har betegnet denne 

praksis som udemokratisk3; 

R. der henviser til, at Parlamentet den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen4 forkastede 

det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) 

                                                 
1 Jf. EFSA's register over spørgsmål, bilag G til spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00926.  

Tilgængelig online på: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1  
2 Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech comment on ‘Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-

118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 

and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted 

under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company’, tilgængelig på: 

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MO

N%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf  
3 F.eks. i åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den 

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

den 14. september 2016). 
4 EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
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nr. 1829/2003 og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og forelægge 

et nyt; 

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. mener mere specifikt, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse er i strid 

med principperne i den generelle fødevarelovgivning som fastsat i forordning (EF) 

nr. 178/2002 ved at godkende sorter, for hvilke der ikke er fremlagt nogen 

sikkerhedsoplysninger, som ikke er blevet afprøvet, eller som end ikke er skabt endnu; 

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

5. opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse 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; 

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

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

                                                 
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. 


