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Produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt 

modifierad majs  

Europaparlamentets 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 transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 och om upphävande 

av besluten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU och 2011/894/EU (D044931/01 – 

2016/2682(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av 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 transformationshändelserna Bt11, 

MIR162, MIR604 och GA21 och om upphävande av besluten 2010/426/EU, 

2011/893/EU, 2011/892/EU och 2011/894/EU (D044931/01), 

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

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder1, särskilt 

artiklarna 7.3, 9.2, 19.3 och 21.2, 

– 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 att den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som 

avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003 den 25 april 2016 röstade för att inte 

avge något yttrande, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

                                                 
1  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 



 

 

av den 7 december 20151, 

– med beaktande av sin 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 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/20032, 

– med beaktande av sin 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 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/20033, 

– med beaktande av sin 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) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1829/20034, 

– med beaktande av sin 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 (MON-ØØ6Ø3-6 × 

ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/20035,  

– 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. Syngenta France SAS lämnade den 9 februari 2009 in en ansökan till den behöriga 

tyska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, 

om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består 

av eller har framställts av Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs på marknaden.  

B. Ansökan gäller även utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade majsen 

Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 i produkter som består av eller innehåller denna 

majs för annan användning än som livsmedel och foder som är tillåten för annan majs, 

med undantag för odling. 

                                                 
1  Efsas GMO-panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2015.  

Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing 

on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 

× GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import 

and processing under Regulation (EC) nr 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297. 

34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297. 
2  Antagna texter, P8_TA(2016)0040. 
3  Antagna texter, P8_TA(2016)0039. 
4  Antagna texter, P8_TA(2016)0038. 
5  Antagna texter, P8_TA(2015)0456. 



 

 

C. Den 5 juli 2013 utvidgade Syngenta ansökan till att omfatta alla kombinationer av den 

enda transformationshändelse som bildar Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs 

(kombinationer), inbegripet Bt11 × GA21-majs, MIR604 × GA21-majs, Bt11 × 

MIR604-majs och Bt11 × MIR604 × GA21-majs, som redan har godkänts genom 

kommissionens beslut 2010/426/EU1 och 2011/892/EU2, samt 2011/893/EU3 och 

2011/894/EU4. 

D. SYN-BTØ11-1-majsen, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry1Ab-protein som 

ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar och PAT-protein som ger tolerans 

mot herbiciden glyfosinatammonium. 

E. SYN-IR162-4-majsen, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Vip3Aa20-protein som 

ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar och PMI-protein som användes som 

en selektionsmarkör. 

F. SYN-IR6Ø4-5-majsen, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry3A-protein som ger 

skydd mot vissa växtskadegörande skalbaggar och PMI-protein som användes som en 

selektionsmarkör. 

G. MON-ØØØ21-9-majsen, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry1Ab-protein som 

ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar och mEPSPS-protein som ger 

tolerans mot glyfosatbaserade herbicider. 

H. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for 

Research on Cancer, att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för 

människor5. 

I. Ständiga kommittén röstade om utkastet till kommissionens genomförandebeslut den 

                                                 
1  Kommissionens beslut 2010/426/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 
den genetiskt modifierade majsen Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 31.7.2010, 
s. 36). 

2  Kommissionens beslut 2011/892/EU av den 22 december 2011 om godkännande för 
utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 
den genetiskt modifierade majsen MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9)  
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 344, 
28.12.2011, s. 55). 

3  Kommissionens beslut 2011/893/EU av den 22 december 2011 om godkännande för 
utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 
den genetiskt modifierade majsen Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 344, 28.12.2011, 
s. 59). 

4  Kommissionens beslut 2011/894/EU av den 22 december 2011 om godkännande för 
utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 
den genetiskt modifierade majsen Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-
5xMON-ØØØ21-9) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 
(EUT L 344, 28.12.2011, s. 64). 

5 ARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and 
herbicides 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-
centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 



 

 

25 april 2016, och inget yttrande avgavs.  

J. I motiveringen till sitt lagstiftningsförslag av den 22 april 2015 om ändring av 

förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan 

förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, hade fattats av kommissionen, i enlighet 

med tillämplig lagstiftning, utan stöd av yttrandena från medlemsstaternas kommittéer. 

Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder hade det 

blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för det slutliga beslutet, något 

som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.  

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i 

förordning (EG) nr 1829/2003. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till 

genomförandebeslut. 

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

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 

 


