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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 majs 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 
(D059689/02),

– 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 den 3. december 2018, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, 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 16. april 2015 og offentliggjort den 5. maj 20153 og til erklæringen, der 

1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
2 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
3 Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the 

market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and 
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG 
(Videnskabelig udtalelse om ansøgning (EFSA-GMO-DE-2011-95) om markedsføring 
af genetisk modificeret 5307-majs for så vidt angår anvendelser i fødevarer og foder, 



supplerede EFSA's videnskabelige udtalelse om ansøgning (EFSA-GMO-DE-2011-95) 
om markedsføring af genetisk modificeret 5307-majs for så vidt angår anvendelser i 
fødevarer og foder, import og forarbejdning, der er indgivet af Syngenta Crop 
Protection AG i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, under hensyntagen til en 
supplerende toksikologisk undersøgelse, vedtaget af EFSA den 7. marts 2018 og 
offentliggjort den 11. april 20181,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. februar 2017 
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, 2017/0035(COD)),

– der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen 
af genetisk modificerede organismer2,

import og forarbejdning, der er indgivet af Syngenta Crop Protection AG i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083. 

1 Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-
DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food 
and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from 
Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological 
study (Erklæring, der supplerer EFSA's videnskabelige udtalelse om ansøgning (EFSA-
GMO-DE-2011-95) om markedsføring af genetisk modificeret 5307-majs for så vidt 
angår anvendelser i fødevarer og foder, import og forarbejdning, der er indgivet af 
Syngenta Crop Protection AG i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, under 
hensyntagen til en supplerende toksikologisk undersøgelse, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233. 

2 – 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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– 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 NV/SA den 7. april 2011 på vegne af 
Syngenta Crop Protection AG 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 5307-majs (i 
det følgende benævnt "ansøgningen") til den nationale kompetente myndighed i 
Tyskland; der henviser til, at ansøgningen også vedrørte markedsføring af produkter, 
der indeholder eller består af 5307-majs, til andre anvendelsesformål end fødevarer og 
foderstoffer, undtagen dyrkning;

B. der henviser til, at genetisk modificeret 5307-majs producerer et nyt insektdræbende 
protein, eCry3.1Ab, som er giftigt for visse biller og snudebiller, og som er fremstillet 
ved fusion og omlejring af toksiner, der naturligt forekommer i jordbakterier kendt som 
Bacillus thuringiensis (Bt); der henviser til, at genetisk modificeret 5307-majs også 
indeholder proteinet phosphommanose-isomerase (PMI), der anvendes som markør;

C. der henviser til, at EFSA i sin udtalelse fra 2015 konkluderede, at EFSA ikke var i stand 
til at fuldføre sin vurdering af fødevare-/foderrisikoen på grund af mangler i den 
toksicitetsundersøgelse på 28 dage, som ansøgeren havde fremlagt, navnlig fordi 
datasættene var fra to separate forsøg, og fordi der blev anvendt et utilstrækkeligt antal 
dyr1;

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 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 
genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk 
modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne 



D. der henviser til, at ansøgeren senere har fremlagt en ny 28-dages 
toksicitetsundersøgelse; der henviser til, at den anden undersøgelse imidlertid ikke 
opfyldte alle kravene i retningslinjerne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling (OECD) om undersøgelser af toksicitet ved gentagen dosis på 28 dage ved 
oral indgift i gnavere1 som krævet af EFSA;

E. der henviser til, at EFSA i sin 2018-erklæring vedtog en positiv udtalelse om denne 
ansøgning;

F. der henviser til, at selv om Cry-proteinerne (Bt-toksiner) er blevet anerkendt som 
havende adjuvansegenskaber, hvilket betyder, at de muligvis kan styrke andre 
fødevarers allergifremkaldende egenskaber, er dette ikke blevet analyseret af EFSA; der 
henviser til, at dette er problematisk, fordi Bt-toksiner kan blandes med allergener i 
fødevarer og foder som f.eks. sojabønner;

G. der henviser til, at kun det isolerede protein blev testet i den 28-dages 
toksicitetsundersøgelse, der blev accepteret af EFSA; der henviser til, at det imidlertid 
er blevet påvist, at Bt-toksiners toksicitet kan øges gennem interaktion med andre 
forbindelser såsom enzymer, andre Bt-toksiner og restprodukter fra sprøjtning med 
herbicider; der henviser til, at testning af Bt-toksin alene og i en isoleret form derfor 
ikke gør det muligt at drage konklusioner om deres sundhedsmæssige indvirkning efter 
indtagelse2;

H. der henviser til, at EFSA bemærkede, at "ansøgeren afdækkede relevante ligheder 
mellem aminosyresekvensen i eCry3.1Ab og parasporiner, der kan fungere som 
cytotoksiske proteiner i pattedyrsceller"3; der henviser til, at EFSA ikke foretog 

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 × 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-



yderligere undersøgelser;

I. der henviser til, at medlemsstaternes kompetente myndigheder har indsendt mange 
kritiske bemærkninger i løbet af den tre måneder lange høringsperiode1;

J. der henviser til, at ifølge én kompetent myndighed2 overstiger ekspressionsniveauerne 
for eCry3.1Ab i genetisk modificerede 5307-majskerner den tilladte 
standardmaksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 396/20053;

K. der henviser til, at afstemningen den 3. december 2018 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 
kvalificeret flertal af medlemsstaterne;

L. 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 

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. 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 



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;

M. 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 forordning (EF) nr. 178/20023, er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers 

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 



liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøets og 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. 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 
i forbindelse med Kommissionens forslag;

5. 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;

6. opfordrer Kommissionen til at trække forslag til GMO-tilladelser tilbage, hvis Den 

(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).

1 EFSA-udtalelse, 2015, s. 15, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

1 EFSA-erklæring, 2018, s. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
2 Se analyse fra Institute for Independent Impact Assessment in Biotechnology, 

TESTBIOTECH, s. 3, for yderligere oplysninger: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.p
df 

3 EFSA-udtalelse, 2015, s. 9, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

1 Jf. bilag G, medlemsstaternes bemærkninger, 
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2 Medlemsstatens bemærkninger, s. 95.
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maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer 
og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, 
s. 1).

1 Se bl.a. åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske 
retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller 
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Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse, hvad 
enten det er til dyrkning eller til anvendelse i fødevarer og foder;

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


