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Ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen
GA21 x T25 (EFSA/GMO/DE/2016/137)
Yttrande
Baserat på det underlag som nämnden tagit del av bedömer vi att livsmedel och
foder från GA21 x T25 inte innebär någon ökad risk för hälsa och miljö jämfört med
konventionell majs.
Bakgrund
Företaget Syngenta har ansökt om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majsen GA21 x T25. Ansökan omfattar import och bearbetning och användning av majsen som livsmedel och foder.
Den aktuella majsen är tolerant mot herbicider baserade på glyfosat respektive
glufosinatammonium.
Överväganden
GA21 x T25 är framtagen genom konventionell korsning. Både GA21 och T25 har
sedan tidigare ett marknadsgodkännande för import och bearbetning och för användning som livsmedel och foder inom EU. Även andra majshybrider där GA21
eller T25 ingår har ett EU-godkännande.
Ansökan omfattar inte odling, vilket gör att spridningsrisken är begränsad till
eventuella spillplantor. Det är dock inte sannolikt att spillplantor i samband med
import etablerar sig i naturen och tränger ut andra arter. Det är heller inte troligt att
spillplantor etablerar sig i odlingslandskapet och pollinerar konventionella grödor. I
lagstiftningen ställs dessutom krav på övervakning av oförutsedda händelser, inklusive övervakning av spillplantor i samband med import. Majs är en introducerad
art och saknar vilda släktingar i Europa.
Etisk bedömning
De gener som majsen modifierats med finns i flera majssorter som saluförs inom
EU. Nämnden ser inte att den aktuella majshybriden skulle avvika från de tidigare
godkända majshybriderna på ett sådant sätt att den skulle ha någon negativ effekt
på hälsa eller miljö.
Den EU-gemensamma märknings- och spårbarhetslagstiftningen ger varje individ
en valmöjlighet. Den som så önskar kan välja att inte köpa produkter som består
av, innehåller eller är framställda från majsen GA21 x T25.
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Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Josef
Fransson, Wiwi-Anne Johansson (skiljaktig, se bilaga), Lars Tysklind, Stellan
Welin, Lotta Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt och Maria Björkman samt
tjänstgörande ersättarna Kew Nordqvist (skiljaktig, se bilaga), Mariette Andersson
och Gunnar Johanson. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i
avgörandet deltog även ersättaren Anders Forsberg samt tjänstemännen Birgit
Postol och Jenny Carlsson.
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Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) och tjänstgörande ersättaren Kew
Nordqvist (MP) är skiljaktiga och anför följande:
Vi menar, att om vi inte kan acceptera odling av GMO i Sverige, kan vi i konsekvensens namn inte godkänna det i något annat land.
Vi ser också en risk med spridning till ekologiska lantbrukare, i samband med
hantering av foder.
Den medvetne konsumenten kan inte undvika animaliska produkter från djur som
fodrats med GMO-foder, eftersom sådan märkning inte finns.
Det finns risk för uppkomst av resistent ogräs och då kan ökad användning av kemiska bekämpningsmedel öka, med risk för kontaminering av bl.a. vattendrag och
grundvatten.

