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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av 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 (D055630-01),

– 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 19 mars 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 den 26 oktober 2017 och som offentliggjordes den 
16 november 20173,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 

1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065


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 framfört invändningar 
mot godkännandet av genetiskt modifierade organismer1,

– 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 12 november 2004 lämnade KWS SAAT AG och Monsanto Europe SA in en 
ansökan till de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket, i enlighet med artiklarna 
5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om utsläppande på marknaden av livsmedel, 
livsmedelsingredienser och foder som har framställts av sockerbetan H7-1 (nedan kallad 
den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1).

B. Genom kommissionens beslut 2007/692/EG2 godkändes utsläppandet på marknaden av 
livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som har framställts av den genetiskt 
modifierad sockerbetan H7-1. Före kommissionens beslut antog Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 5 december 2006 ett positivt yttrande, i 
enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes 

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 x 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 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).

 – 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 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 × 



den 14 december 20061 (nedan kallat Efsa 2006).

C. Den 20 oktober 2016 lämnade KWS SAAT och Monsanto Europe S.A./N.V. 
gemensamt in en ansökan om förlängning av det godkännande som getts i enlighet med 
beslut 2007/692/EG.

D. Den 26 oktober 2017 antog Efsa ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i 
förordning (EG) nr 1829/2003, som offentliggjordes den 16 november 20172 (nedan 
kallat Efsa 2017).

E. Ansökan om förlängning av godkännandet avser livsmedel och foder som har 
framställts av eller som innehåller ingredienser som har framställts av den genetiskt 
modifierade sockerbetan H7-1 för import och bearbetning3. Exempel på sådana 
produkter är socker, sirap, torkad betmassa och melass, som alla härrör från roten av 
sockerbetor. Betmassa och melass används i bland annat djurfoder4.

F. I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder 
inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att 
kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och 
andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av 
beslutet.

G. Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa 
samrådsperioden för både Efsa 20065 och Efsa 20176. Medlemsstaterna kritiserade 

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 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter 
MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 
majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 
majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).

 – 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 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).

 – Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 



bland annat att det inte hade gjorts några tester med delar av rötter som ofta blandas 
med melass och utfodras som pellets, att den tre veckor långa undersökningen av 
foderprestanda med får inte kan anses vara representativ eftersom det inte är klart 
huruvida toxikologiskt relevanta parametrar bedömdes, att inga vetenskapliga belägg 
har lagts fram som stöder påståendet att ”människors exponering för proteinet kommer 
att vara försumbar”, att inga experiment har gjorts med själva den genetiskt modifierade 
organismen angående allergiframkallande egenskaper, att studier som har genomförts 
med ett isolerat protein inte ger övertygande bevis för oskadlighet och att analysen av 
sammansättningen saknar de uppgifter om fosfor och magnesium som Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling rekommenderar.

H. Den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 uttrycker CP4 EPSPS-protein, som ger 
tolerans för herbiciden glyfosat. Till följd av detta måste man utgå från att den genetiskt 
modifierade sockerbetan H7-1 kommer att exponeras för högre och även upprepade 
doser av glyfosat, som inte bara kommer att leda till högre resthalter i skörden utan även 
kan påverka växtens sammansättning och odlingstekniska egenskaper.

I. Glyfosat sprejas vanligtvis på växtens blad, men det kan ackumuleras i rötterna till följd 
av translokation genom växten eller absorption via jorden. Absorption av glyfosat 
genom rötter har visats i flera arter av grödor, inklusive i sockerbetor. Denna 
exponeringsväg är betydelsefull eftersom rötterna fångar upp den största delen glyfosat 
vid avrinning från åkrar1.

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 (Antagna texter, P8_TA(2017)0123).

 – 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 (Antagna texter, P8_TA(2017)0215).

 – 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 (Antagna 
texter, P8_TA(2017)0214).

 – 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 (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).

 – Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 



J. Information om resthalter av bekämpningsmedel och deras metaboliter samt om deras 
fördelning inom hela växten är avgörande för en grundlig riskbedömning av 
herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter. Enligt Efsas GMO-panel hör inte 
resthalter av glyfosat till dess ansvarsområde. Resthalter av glyfosat i den genetiskt 
modifierade sockerbetan H7-1 och eventuella förändringar av dess sammansättning och 
odlingstekniska egenskaper som ett resultat av exponering för glyfosat har inte bedömts 
av Efsa.

K. Enligt Efsas panel för bekämpningsmedel går det i allmänhet inte att dra några slutsatser 
om säkerheten i fråga om restprodukter efter besprutning av genetiskt modifierade 
grödor med glyfosatberedningar1. Tillsatsämnen och blandningar av dem som används i 
kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning kan vara giftigare än det verksamma 
ämnet ensamt2. EU har redan avlägsnat ett tillsatsämne som är känt som POE-talgamin 
från marknaden på grund av frågetecken kring dess toxicitet. Problematiska 
tillsatsämnen och blandningar kan emellertid fortfarande vara tillåtna i länder där den 
genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 odlas (USA, Kanada och Japan).

L. Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa fastställde 
i november 2015 att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och 

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 (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).

 – 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 (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).

 – 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 (Antagna 
texter, P8_TA(2017)0396).

 – 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 
(Antagna texter, P8_TA(2017)0397).

 – 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 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 
x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × 
ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, 
P8_TA(2017)0398).

 – 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 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0398+0+DOC+XML+V0//SV


Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fastställde i mars 2017 att det inte var 
motiverat med någon klassificering. Däremot klassificerade WHO:s internationella 
center för cancerforskning 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för 
människor. Parlamentet har tillsatt ett särskilt utskott för unionens förfarande för 
godkännande av bekämpningsmedel, som ska hjälpa till att fastställa huruvida Efsa och 
Echa följde relevanta internationella vetenskapliga standarder, och huruvida industrin 
utövade otillbörligt inflytande över unionsorganens slutsatser om huruvida glyfosat är 
cancerframkallande.

M. Kommissionen har hittills inte ålagt medlemsstaterna att bedöma resthalter av glyfosat i 
sockerbetor för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs som 
en del av det samordnade fleråriga kontrollprogrammet för 2018, 2019 och 2020, i 
enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/6601. 
Medlemsstaterna kommer inte heller att bedöma resthalterna av glyfosat på sockerbetor 
för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs enligt 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/5552. Det är därför inte känt 
huruvida resthalterna av glyfosat på importerade genetiskt modifierade sockerbetor av 
typen H7-1 följer EU:s gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.

N. Efsa har kommit fram till att alla utom ett av de representativa användningsområdena 
för glyfosat på konventionella grödor (dvs. icke genetiskt modifierade grödor) utgör en 
risk för vilda landlevande ryggradsdjur som inte är målarter, och har även konstaterat en 
hög risk på lång sikt för däggdjur för vissa av de huvudsakliga användningsområdena 
för konventionella grödor3. Echa har klassificerat glyfosat som giftigt för vattenlevande 

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).

2 Kommissionens beslut 2007/692/EG av den 24 oktober 2007 om godkännande 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 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 69).

1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 
3 EFSA 2017, s. 3: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
4 EFSA 2006, s. 1 och s. 7: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
5 Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2004-164 

6 Bilaga E – medlemsstaternas kommentarer: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2017-00026 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026


organismer med långtidseffekter. De negativa effekterna av användningen av glyfosat 
på den biologiska mångfalden och miljön är väldokumenterade. En amerikansk studie 
från 2017 till exempel visar en negativ korrelation mellan användningen av glyfosat och 
den genomsnittliga förekomsten av fullvuxna monarkfjärilar, särskilt i områden med 
koncentrerat jordbruk1.

O. Ett förnyat godkännande av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 för 
utsläppande på marknaden kommer att leda till att odlingen av den i tredjeländer 
fortsätter att efterfrågas. Liksom nämns ovan används högre och upprepade doser av 
herbicider på herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter (jämfört med icke genetiskt 
modifierade växter), eftersom de har utformats specifikt för det ändamålet.

P. EU är part i FN:s konvention om biologisk mångfald, enligt vilken parterna måste tillse 
att verksamheter inom deras jurisdiktion eller kontroll inte förorsakar skada på andra 
länders miljö eller på områden utanför nationell jurisdiktion2. Beslutet om huruvida 
godkännandet av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 ska förlängas eller ej hör 
till EU:s jurisdiktion.

Q. Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans för flera selektiva 
herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av glyfosatresistenta ogräs i länder 
som har varit starkt beroende av genetiskt modifierade grödor. År 2015 fanns det minst 
29 glyfosatresistenta ogräsarter runtom i världen3.

R. Den 19 mars 2018 röstade den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, 
som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, för att inte avge något yttrande.

S. Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) 
nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av 
den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om 
godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta 
ärendet till kommissionen för slutligt beslut, vilket egentligen är ett undantag för 
förfarandet i allmänhet. Ordförande Jean-Claude Juncker har också beklagat denna 

1 Efsas slutsatser om sakkunnigbedömningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel 
med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA Journal, vol. 13(2015):11: artikelnr 4302: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/660 av den 6 april 2017 om ett 

samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2018, 2019 och 2020 för att 
säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma 
konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 94, 7.4.2017, s. 12).

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/555 av den 9 april 2018 om ett 
samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2019, 2020 och 2021 för att 
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praxis och kallat den odemokratisk1.

T. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen2, 
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.

U. Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera 
på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan 
uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter hur lämplig en 
genomförandeakt är, särskilt när akten behandlar känsliga frågor såsom 
konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

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 178/20023, 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 så att bristerna åtgärdas i det nuvarande 
förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att leva upp till sina åtaganden 
enligt FN:s konvention om biologisk mångfald genom att avbryta all import av 
genetiskt modifierade växter med tolerans för glyfosat.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta 
genetiskt modifierade växter utan en fullständig bedömning av resthalterna från 
besprutning med kompletterande herbicider och deras kommersiella sammansättningar 
såsom de används i odlingsländerna.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta 
genetiskt modifierade växter fullständigt ta med bedömningen av riskerna med 
användningen av kompletterande herbicider samt deras resthalter, oavsett om den 
genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras i 

1 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).

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



form av livsmedel och foder.

8. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att gå vidare med behandlingen av 
kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 för att bland annat 
se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag i de fall då ständiga kommittén för 
livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om godkännande av genetiskt 
modifierade organismer, oavsett om det avser odling eller livsmedel och foder. 
Parlamentet uppmanar rådet att skyndsamt driva på sitt arbete med kommissionens 
förslag.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


