
Europaparlamentet
2014-2019

ANTAGNA TEXTER

P8_TA(2019)0197

Genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) 
Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2019 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 
87411 (MON-87411-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1829/2003 (D060243/03– 2019/2552(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 MON 87411 (MON-87411-9) i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060243/03),

– 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 och 19.3,

– med beaktande av omröstningen den 14 januari 2019 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 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 det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) den 31 maj 2018, och som offentliggjordes den 28 juni 20183,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot 

1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vetenskapligt yttrande om bedömningen av den genetiskt modifierade majsen MON 

87411 för användning som livsmedel eller foder, import och bearbetning i enlighet med 
förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA‐GMO‐NL‐2015‐124) EFSA Journal 
2018, 16.6:5310, s. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310 
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godkännande 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 5 februari 2015 lämnade Monsanto Europe N.V., för företaget Montsanto 
i Förenta staterna, in en ansökan i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) 
nr 1829/2003, om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och 
foder som innehåller, består av eller har framställts av majsen MON 87411 (nedan 
kallad ansökan) till den behöriga nationella myndigheten i Nederländerna, och ansökan 
omfattade även utsläppande av marknaden av produkter som består av genetiskt 
modifierad majs MON 87411 för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag 
av odling.

B. Den 31 maj 2018 antog Efsa ett positivt yttrande till ansökan.

C. Genetiskt modifierad majs MON 87411 utvecklades för att ge resistens mot bladbaggar 
genom uttryck för en modifierad version av Bt Cry3Bb1-genen och en 
Dvsnf7dsRNA-uttryckskassett, och tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat.

D. På grund av bladbaggars resistens mot Bt-proteiner, inbegripet Cry3Bb1 i vissa växande 
regioner i Förenta staterna, har den genetiskt modifierade majsen MON 87411 

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 för 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 för 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 × 
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). 



utvecklats för att även framställa en dubbelsträngad insektsdödande RNA, dsRNA.

E. Den avsedda effekten med dsRNA är att den tas upp i tarmen hos målorganismen, 
i detta fall bladbaggslarven, och stör genregleringen i grundläggande biologiska 
processer och därigenom dödar bladbaggen.

F. I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/20131 anges att när inaktivering 
med RNAi används i genetiskt utvecklade växter krävs en bioinformatisk analys för att 
identifiera potentiella icke-målgener. För att i detta sammanhang åstadkomma en 
grundlig analys krävs att dsRNA-strukturen jämförs med genomiska regioner 
i organismer som kan komma i kontakt med molekylerna, inklusive icke-
målorganismer.

G. Efsa har dock begränsat sina överväganden och riskbedömningar till potentiella 
icke-måleffekter i växter, utan att undersöka effekterna på människor och boskap och 
deras tarmmikrobiom som exponeras för majs via livsmedels- och foderkedjan. I en 
bedömning av Efsas yttrande som gjorts av ett oberoende institut beskrivs detta som ett 
typiskt exempel på att man inte hittar något om man inte letar, vilket är en strategi som 
är oförenlig med befintlig lagstiftning2.

 – 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 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76). 

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter 
MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80). 

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 
majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70). 

 – Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 
om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 
majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73). 

 – 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 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83). 

 – Resolution av den 5 april 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 Bt11 × 59122 × MIR604 × 



H. I bedömningen konstateras bland annat, av det skäl som nämns ovan, att Efsas 
riskbedömning av molekylära egenskaper inte ger övertygande eller tillräckliga belägg 
som visar på livsmedels- och fodersäkerhet.

I. Den 90-dagars toxicitetsstudie som sökanden lämnade in visade en statistiskt signifikant 
viktminskning hos råttor som utfodrats med den genetiskt modifierade majsen MON 
87411. Även om denna slutsats avvisades av Efsa eftersom den inte åtföljdes av några 
testade kostrelaterade kliniska tecken och histopatologiska förändringar 
i mag-tarmkanalen, kan den dsRNA som framställs i den genetiskt modifierade majsen 
MON 87411 förmodligen interagera direkt med tarmmikrobiom utan direkt upptag från 
tarmen, och att detta skulle kunna förklara resultaten från de djurutfodringsstudier som 
visar viktskillnader utan patologiska effekter. Detta borde ha utretts mer av Efsa.

Bristande bedömning och kontroll av kompletterande herbicider och deras restprodukter

J. Det tillhör gängse jordbrukspraxis att använda kompletterande herbicider, i detta fall 
glyfosat, vid odlingen av herbicidresistenta växter, och man kan därför utgå från att de 
exponeras för både högre och upprepade doser, vilket inte bara leder till högre resthalter 
i skörden, och därmed även i den importerade produkten, utan även kan påverka den 
genetiskt modifierade växtens sammansättning och odlingstekniska egenskaper.

K. Frågor kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 
2015 fram till att glyfosat sannolikt inte var cancerframkallande, och 

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 (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34). 

 – 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 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71). 

 – 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 (EUT C 
307, 30.8.2018, s. 67). 

 – 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 (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54). 

 – 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 FG72 × A5547-127, i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55). 

 – 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 (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60). 



Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kom i mars 2017 fram till att ingen 
klassificering behövdes. 2015 klassificerade däremot WHO:s internationella centrum 
för cancerforskning glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

L. Enligt Efsas panel för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem går det i allmänhet 
inte att dra några slutsatser om säkerheten i fråga om restprodukter från 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.

M. Unionen har redan tagit bort en glyfosattillsats, känd som POE-talgamin, från 
marknaden på grund av frågetecken kring dess toxicitet. Problematiska tillsatsämnen 
och blandningar kan emellertid fortfarande vara tillåtna i de länder där den genetiskt 
modifierade majsen odlas (för närvarande Argentina, Brasilien, Kanada och Förenta 
staterna).

N. Information om resthalter av herbicider och deras metaboliter är avgörande för 
en grundlig riskbedömning av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter. 
Restprodukter från besprutning med herbicider anses falla utanför behörighetsområdet 
för Efsas panel för genetiskt modifierade organismer. Det har inte gjorts någon 
bedömning av hur genetiskt modifierad majs MON 87411 påverkas av att besprutas 
med herbicider.

O. Som en del av unionens samordnade fleråriga kontrollprogram för 2019, 2020 och 2021 
är medlemsstaterna inte skyldiga att mäta resthalter av glyfosat för import av majs för 
att kontrollera att gränsvärdena för resthalter följs3. Det kan inte säkerställas att 

 – 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 (EUT C 
346, 27.9.2018, s. 122). 

 – 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 
(EUT C 346, 27.9.2018, s. 127). 

 – 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 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 
x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × 
ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 
133). 

 – 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 



resthalter av glyfosat på den genetiskt modifierade majsen MON 87411 kommer att 
vara förenliga med unionens gränsvärden för resthalter.

Bristande demokratisk legitimitet

P. Vid omröstningen den 14 januari 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan 
och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget 
yttrande, vilket innebär att godkännandet inte fick stöd av en kvalificerad majoritet av 
medlemsstaterna.

Q. I motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 
22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas 
möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel 
och foder inom sina territorier, liksom i motiveringen till det lagstiftningsförslag som 
lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade 
kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit 
beslut om godkännande utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén och att det 
vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit 
norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som 
definitivt tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen 
beklagats av kommissionens ordförande Juncker, som ansett att det inte är 
demokratiskt1.

R. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen2 

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). 

 – Resolution av den 3 maj 2018 om 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), i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197). 

 Resolution av den 30 maj 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 GA21 
(MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, 
P8_TA(2018)0221).

 – Resolution av den 30 maj 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 1507 × 59122 × MON 810 × 



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.

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 
i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021, skapa en grund för att 

NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda 
transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande 
av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0222).

 – Resolution av den 24 oktober 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 NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med 



säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande 
samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, 
P8_TA(2018)0416).

 – Resolution av den 24 oktober 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 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs 
som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 
2011/366/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0417).

 – Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens 
genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller 
förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av foder som innehåller 
eller består av genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, 
P8_TA(2019)0057).

 – Resolution av den 31 januari 2019 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 5307 
(SYN-Ø53Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, 
(P8_TA(2019)0058).

 – Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens 
genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som 
innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87403 
(MON-874Ø3-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0059).

 – Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens 
genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som 
innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0060).

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april 2013 om 
ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003, och om ändring av 
kommissionens förordningar (EG) nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006 (EUT L 157, 
8.6.2013, s. 1)

2 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon

87411.pdf 
1 Efsas slutsats om expertgranskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med 

det verksamma ämnet glyfosat, EFSA Journal 2015;13.11:4302, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
 
3 EUT L 92, 10.4.2018, s. 6.
1 Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som 

ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 
15 juli 2014), eller 2016 års tal om tillståndet i unionen (Strasbourg den 14 september 
2016).

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

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon87411.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon87411.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666


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 inte godkänna några herbicidtoleranta 
genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av 
restprodukterna från besprutning med kompletterande herbicider, metaboliter och 
kommersiella beredningar såsom de används i odlingsländerna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta 
genetiskt modifierade växter ta med riskbedömningen av användningen av 
kompletterande herbicider och deras restprodukter i sin helhet, oavsett om den genetiskt 
modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen för 
att användas som livsmedel och foder.

6. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att främja arbetet med kommissionens förslag 
om ändring av förordning (EU) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta 
sitt arbete med kommissionens förslag och behandla det som en brådskande fråga.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillfälligt ställa in eventuella 
genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade 
organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna 
i det nuvarande förfarandet, som har visat sig otillräckligt, åtgärdats.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av 
genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller för användning som 
livsmedel eller foder, om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte 
avger något yttrande.

o

o     o

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


