
Europa-Parlamentet
2014-2019

VEDTAGNE TEKSTER

P8_TA(2019)0198

Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs og 
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Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2019 om udkast til Kommissionens 
gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, 
består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs 
og underkombinationerne Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 og MIR162 × 
1507 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 
(D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til 
markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk 
modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs og underkombinationerne Bt11 × 
MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 og MIR162 × 1507 i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060244/03),

– 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 14. januar 2019, som 
ikke mundede ud i en udtalelse,

– der henviser til artikel 11 og 13 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 31. maj 2018 og offentliggjort den 11. juli 20183,

1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
3 Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret Bt11 x MIR162 x 1507 x 

GA21-majs og tre underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse med henblik på 



– der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen 
af genetisk modificerede organismer1,

anvendelse i fødevarer og foderstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 
(ansøgning EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA Journal 2018;16(7):5309, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309 

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 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 (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). 

 – 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 
af 19.6.2018, 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 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309


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 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 (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 genetisk modificeret 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 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 
(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. 133). 

 – 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).

 – Beslutning af 24. oktober 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 NK603 × MON 
810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0416).

 – Beslutning af 24. oktober 2018 om 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 (Vedtagne tekster, 
P8_TA(2018)0417).

 – Beslutning af 31. januar 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/327/EU for så vidt angår forlængelse af 
tilladelsen til at markedsføre foderstoffer, der indeholder eller består af genetisk 
modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0057).

 – Beslutning af 31. januar 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet 
af genetisk modificeret majs SYN-Ø53Ø7-1, i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0058).

 – Beslutning af 31. januar 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet 
af genetisk modificeret majs MON 87403 (MON-874Ø3-1), i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, 
P8_TA(2019)0059).

 – Beslutning af 31. januar 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet 



– 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 Syngenta Crop Protection AG den 10. august 2010 via det forbundne 
selskab Syngenta Crop Protection NV/SA indgav en ansøgning i henhold til artikel 5 og 
17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om tilladelse til markedsføring af fødevarer, 
fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af 
genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs (i det følgende benævnt 
"ansøgningen"), til den nationale kompetente myndighed i Tyskland, og at ansøgningen 
også omfattede markedsføring af produkter, der indeholder eller består af genetisk 
modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs til andre anvendelsesformål end 
fødevarer og foderstoffer, undtagen dyrkning;

B. der henviser til, at anvendelsesområdet, der på tidspunktet for indgivelsen omfattede 
alle underkombinationer af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs, 
efterfølgende blev begrænset til at omfatte de tre underkombinationer Bt11 x MIR162 x 
1507, MIR162 x 1507 x GA21 og MIR162 x 1507, uafhængigt af deres oprindelse, i 
forbindelse med anvendelse i fødevarer og foderstoffer, import og forarbejdning;

C. der henviser til, at Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21-majsen med fire stablede 
begivenheder blev fremstillet ved konventionel krydsning for at kombinere fire 
individuelle begivenheder for majs, der fører til ekspression af bl.a. to forskellige Cry-
proteiner (også kendt som Bt-proteiner) til beskyttelse mod visse skadelige 
sommerfuglearter og ekspression af proteiner til tolerance over for glyphosat og 
glufosinat;

D. der henviser til, at EFSA har vedtaget en positiv udtalelse vedrørende denne ansøgning; 
der imidlertid henviser til, at et medlem af EFSA's Panel for Genetisk Modificerede 
Organismer (EFSA's GMO-panel) har afgivet en mindretalsudtalelse;

Manglende data om de tre underkombinationer

E. der henviser til, at ansøgeren ikke har fremlagt data for nogen af de tre 
underkombinationer og heller ikke har begrundet, hvorfor vedkommende ikke anser det 
for nødvendigt for risikovurderingen; der henviser til, at EFSA ikke har anmodet om 
data for de tre underkombinationer; der henviser til, at det ikke vides, om disse 
underkombinationer overhovedet er blevet fremstillet endnu;

Mindretalsudtalelse fra EFSA

F. der henviser til, at det i den mindretalsudtalelse, der er vedtaget af et medlem af EFSA's 
GMO-panel, fastslås, at det er uacceptabelt, at "vurderinger" af genetisk modificerede 
afgrøder (dvs. de tre underkombinationer), for hvilke der ikke er fremlagt data, gives 
samme vægt og pålidelighed som vurderinger af genetisk modificerede afgrøder, for 
hvilke der er fremlagt og vurderet data;

G. der henviser til, at undersøgelser, som fastslået i mindretalsudtalelsen, viser, at der er 

af genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLCotton25 × MON 15985, i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (Vedtagne tekster, 
P8_TA(2019)0060).



observeret bivirkninger, som under visse betingelser for eksponering for Bt-proteiner 
kan påvirke immunsystemet, og at nogle Bt-proteiner kan have adjuvansegenskaber, 
hvilket betyder, at de kan øge allergeniciteten for andre proteiner, som de kommer i 
kontakt med;

H. der henviser til, at det i mindretalsudtalelsen konstateres, at der aldrig er fundet 
utilsigtede virkninger i en ansøgning, i forbindelse med hvilken der udtrykkes Bt-
proteiner, da de "ikke kan iagttages i de toksikologiske undersøgelser [...], der i 
øjeblikket anbefales og udføres med henblik på EFSA's sikkerhedsvurdering af genetisk 
modificerede planter, fordi disse undersøgelser ikke medtager behørige test til dette 
formål"1;

I. der henviser til, at det i mindretalsudtalelsen også anføres, at der på grund af manglende 
data om de tre underkombinationer ikke "kan udelukkes en risiko for en øget 
ekspression af de nyligt udtrykte Bt-proteiner og for en mulig kumulativ indvirkning af 
deres kombination på immunsystemet (f.eks. med adjuvansaktivitet til følge)", og at det 
derfor ikke er muligt at præcisere den rolle, som genetisk modificerede organismer 
(GMO'er) spiller i forbindelse med den stigende allergirisiko, og at det derfor heller 
ikke er muligt fuldt ud at beskytte de forbrugere, der kan være udsat for risiko;

Manglende vurdering og kontrol af supplerende herbicider og deres restkoncentrationer

J. der henviser til, at anvendelsen af supplerende herbicider, i dette tilfælde glufosinat og 
glyphosat, er en del af normal landbrugspraksis i forbindelse med dyrkning af 
herbicidresistente planter, og at det derfor kan forventes, at disse vil blive udsat for både 
højere og gentagne doser, hvilket ikke blot vil medføre en højere byrde for 
restkoncentrationer i høsten og dermed også i den importerede vare, men også kan 
påvirke sammensætningen af den genetisk modificerede plante og dens agronomiske 
egenskaber;

K. der henviser til, at brugen af glufosinat ikke er tilladt i Unionen, da det er blevet 
klassificeret som reproduktionstoksisk og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne 
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/20092;

L. 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 der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at 
Verdenssundhedsorganisationens Internationale Kræftforskningscenter i modsætning 
hertil i 2015 klassificerede glyphosat som et stof, der sandsynligvis er 
kræftfremkaldende hos mennesker;

M. der henviser til, at der ifølge EFSA's panel for plantebeskyttelsesmidler og deres 
restkoncentrationer generelt ikke kan drages konklusioner om sikkerheden af 
restprodukter fra sprøjtning af genmodificerede afgrøder med glyphosatblandinger3; der 

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

3 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

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf


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 
alene1;

N. der henviser til, at Unionen allerede har fjernet et glyphosattilsætningsstof kaldet POE-
tallowamin fra markedet på grund af bekymringer vedrørende dets toksicitet; der 
henviser til, at problematiske tilsætningsstoffer og blandinger imidlertid stadig kan være 
tilladt i de lande, hvor den genmodificerede majs dyrkes (p.t. Argentina, Canada og 
Japan);

O. der henviser til, at information om grænseværdier for restkoncentrationer af herbicider 
og deres metabolitter er afgørende for en grundig risikovurdering af herbicidtolerante 
genetisk modificerede planter; der henviser til, at restprodukter fra sprøjtning med 
herbicider betragtes som liggende uden for EFSA-GMO-panelets ressortområde; der 
henviser til, at restkoncentrationerne fra sprøjtning af genetisk modificeret Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21-majs eller de tre underkombinationer med herbicider ikke er 
blevet vurderet;

P. der endvidere henviser til, at metabolitter fra supplerende herbicider, der forekommer på 
stablede planter, kan være forskellige fra metabolitter på forældreplanten, hvilket EFSA 
ikke tog hensyn til i sin vurdering;

Q. der henviser til, at EFSA ifølge en uafhængig undersøgelse2 burde have anmodet 
ansøgeren om at fremlægge data fra markforsøg med den højeste dosis af herbicider, 
som kan tolereres af planterne; der henviser til, at materiale fra disse planter burde have 
været vurderet med hensyn til organtoksicitet, immunsystemreaktioner og 
reproduktionstoksicitet, og at der også burde være taget hensyn til kombinatoriske 
virkninger med andre vegetabilske forbindelser og Bt-toksiner;

R. der henviser til, at medlemsstaterne som led i Unionens samordnede flerårige 
kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021 ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationer 
af glufosinat eller glyphosat på importeret majs for at kontrollere, om 
maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer er overholdt3; der henviser til, at det 
ikke kan garanteres, at restkoncentrationer af glyphosat og glufosinat i genetisk 
modificeret Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21-majs eller de tre underkombinationer vil 
være i overensstemmelse med Unionens maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer;

Mangel på demokratisk legitimitet

S. der henviser til, at afstemningen den 14. januar 2019 i Den Stående Komité for 
Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke 
mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
 
2 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11
xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, s. 6.

3 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/555 af 9. april 2018 (EUT L 92 
af 10.4.2018, s. 6).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf


kvalificeret flertal af medlemsstaterne;

T. 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 formand Jean-Claude Juncker ved flere lejligheder har betegnet denne 
praksis som udemokratisk1;

U. der henviser til, at Parlamentet den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen2 forkastede 
det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) 
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. 178/20023, 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 ikke at tillade import af genetisk modificerede planter til 
anvendelse i fødevarer og foderstoffer, som er gjort tolerante over for et herbicid, der 
ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, i dette tilfælde glufosinat;

5. opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen herbicidtolerante genetisk 
modificerede planter uden en fuldstændig vurdering af restkoncentrationerne fra 
sprøjtning med supplerende herbicider, metabolitter og kommercielle blandinger heraf, 
sådan som de anvendes i dyrkningslandene;

6. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af 
supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af 
herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende genetisk 

1 Se f.eks. 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).

2 EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165.
3 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.



modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til 
Unionen og anvendt i fødevarer og foderstoffer;

7. opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen underkombinationer af stablede 
begivenheder, medmindre de er blevet grundigt evalueret af EFSA på grundlag af 
fuldstændige data fremlagt af ansøgeren;

8. opfordrer EFSA til yderligere at udvikle og systematisk anvende metoder, der gør det 
muligt at kortlægge utilsigtede virkninger af stablede transformationsbegivenheder, som 
er kendte og forventede, f.eks. i forbindelse med Bt-toksiners adjuvansegenskaber;

9. gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af 
forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde 
med Kommissionens forslag;

10. 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 uhensigtsmæssig, er afhjulpet;

11. opfordrer Kommissionen til at trække forslag til GMO-tilladelser tilbage, hvis Den 
Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse, hvad 
enten det er til dyrkning eller til anvendelse i fødevarer og foder;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


