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Genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4)  

Europaparlamentets 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) (D044927/02 – 2016/2683(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på 

marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje 

SHD-27531-4)  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 

2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om 

upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG1, särskilt artikel 18.1 första stycket, 

– 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 yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

av den 15 december 20153, 

– med beaktande av Efsas yttrande av den 10 november 20144, 
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– med beaktande av resultatet av den föreskrivande kommitténs omröstning den 25 april 

2016, 

– 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. I mars 2013 lämnade Suntory Holdings Limited i Osaka (Japan) in en anmälan (referens 

C/NL/13/01) om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika 

(Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) till den behöriga myndigheten i 

Nederländerna. 

B. Anmälan C/NL/13/01 avser import, distribution och återförsäljning i EU av 

snittblommor av den genetiskt modifierade nejlikan SHD-27531-4 enbart för 

prydnadsändamål. 

C. Den 25 april 2016 beslutade den föreskrivande kommittén att inte avge något yttrande, 

och sju medlemsstater, motsvarande 7,84 % av befolkningen, röstade emot utkastet till 

kommissionens genomförandebeslut, sex medlemsstater, motsvarande 46,26 % av 

befolkningen, lade ned sina röster, elva medlemsstater, motsvarande 36,29 % av 

befolkningen, röstade för utkastet, och fyra medlemsstater var inte representerade. 

D. Enligt Efsas yttrande är Efsas GMO-panel medveten om att det i vissa folkgrupper är 

vanligt att avsiktligen äta kronblad från nejlikor som prydnad i maträtter. 

E. Efsas GMO-panel bedömde emellertid inte de eventuella konsekvenserna för människor 

av att konsumera genetiskt modifierade nejlikor. 

F. Efsas yttrande omfattade inte djurs avsiktliga eller oavsiktliga förtäring av genetiskt 

modifierade nejlikor. 

G. Nejlikan tillhör arten Dianthus caryophyllus av det vanligen förekommande släktet 

Dianthus. 

H. Blommor som tillhör släktet Dianthus, såväl vilda som odlade arter, är relativt 

varierade, eftersom de ursprungligen kommer från så skilda delar av världen som södra 

Ryssland, bergsområdena i Grekland och Auvergnebergen i Frankrike. Dianthus spp. är 

anpassade till de kallare europeiska och asiatiska bergsområdena, och finns också i 

regionerna vid Medelhavskusten. D. caryophyllus är en vanligt förekommande 

prydnadsblomma i Europa som odlas såväl i växthus som utomhus (dvs. i Italien och 

Spanien), och som ibland förekommer naturligt i vissa Medelhavsländer, men den tycks 

vara begränsad till regionerna vid Medelhavskusten i Grekland, Italien, Sicilien, 

Korsika och Sardinien1.  

I. De länder som är de största producenterna av nejlikor är Italien, Spanien och 

Nederländerna, och vilda Dianthus Caryophyllus förekommer främst i Frankrike och 

Italien2.  

J. Cypern har invänt mot anmälan, och Efsas GMO-panel höll med Cypern om att 

                                                 
1  Tutin et al., 1993. 
2  http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf 

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf


förökning av nejlika SHD-27531-4 (t.ex. rotning) utförd av privatpersoner inte kunde 

uteslutas. Enligt Efsa skulle snittade stjälkar med vegetativa skott kunna förökas genom 

rotning eller mikroförökning och sättas ut i miljön (t.ex. i trädgårdar).  

K. I naturen sker korsbefruktning av Dianthus spp. med hjälp av insektspollinatörer, främst 

fjärilar, vars snablar är tillräckligt långa för att komma åt den nektar som finns i nedre 

delen av blomman. Efsas GMO-panel anser att en eventuell spridning av pollen från den 

genetiskt modifierade nejlikan SHD-27531-4 av fjärilar till vilda arter av Dianthus inte 

kan uteslutas.  

L. När den har tjänat ut som prydnad kommer den genetiskt modifierade Dianthus 

caryophyllus L., linje SHD-27531-4 att bli till avfall som, i enlighet med principerna för 

den cirkulära ekonomin, eventuellt kommer att komposteras, men Efsa analyserade inte 

effekten av en sådan utsättning i miljön. 

M. Om nejlika SHD-27531-4 skulle spridas i miljön via livsdugliga frön, pollen eller rotade 

växter anser Efsas GMO-panel inte att nejlikan skulle uppvisa förbättrade egenskaper, 

utom om den utsätts för sulfonylureaherbicider.  

N. Den genetiskt modifierade nejlikan innehåller SuRB (als)-genen från Nicotiana tabacum 

som kodar för ett mutant-acetolaktatsyntasprotein (ALS) som ger tolerans mot 

sulfonylurea.  

O. Enligt PAN UK är vissa herbicider, t.ex. sulfonylurea, sulfonamider och imidazoler, 

mycket giftiga för växter i mycket små doser. Sulfonylureaherbicider har ersatt andra 

herbicider som är giftigare för djur. Experter har varnat för att en utbredd användning av 

sulfonylureaherbicider skulle kunna få förödande effekter på produktiviteten hos grödor 

utanför målgruppen och sammansättningen av naturliga vegetationssamhällen och 

näringskedjor i naturen1.  

P. Sulfonylurea är ett vanligt andrahandsval vid behandling av typ 2-diabetes, och medför 

en högre risk för kardiovaskulära problem jämfört med andra diabetesläkemedel2. 

Q. Om man upprättar en marknad för sulfonylurea-resistenta växter kommer man att 

uppmuntra till att detta läkemedel mot diabetes används som herbicid i hela världen. 

R. Genom att använda ett läkemedel för ett annat ändamål än för folkhälsan, och 

därigenom sprida det på ett okontrollerat sätt i ekosystemet, kan man orsaka skadliga 

effekter på den biologiska mångfalden och kemiska föroreningar av dricksvattnet i hela 

världen. 

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte 

uppfyller målet för skydd av hälsa och miljö i direktiv 2001/18/EG, och därför 

överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i detta direktiv. 

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. 
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