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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji 

dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów 

zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × MON 810 (MON-

ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(D058360 – 2018/2872(RSP)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia 

na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną 

kukurydzę NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), składających się 

z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady(D058360/01), 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy1, w 

szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3, 

– uwzględniając fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 

o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w 

wyniku głosowania w dniu 11 września 2018 r., 

– uwzględniając art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące 

trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję2, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 

dnia 24 stycznia 2018 r. opublikowaną w dniu 26 lutego 2018 r.3, 

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady 

ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje przeciwko zatwierdzaniu organizmów 

                                                 
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. 
2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 
3 „Scientific opinion on an application by Monsanto (application EFSA-GMO-RX-007) – Assessment of 

genetically modified maize NK603 x MON810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 

1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007)” (Opinia naukowa w sprawie wniosku Monsanto (wniosek EFSA-

GMO-RX-007) – ocena genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603 x MON810 w celu odnowienia 

zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-RX-007)). Dziennik EFSA 

2018; 16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
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zmodyfikowanych genetycznie1, 

                                                 
1 – Rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia 

do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea 

mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu 

Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110). 

– Rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 

2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną 

kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 

71).  

– Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 

89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 19). 

– Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 

89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 17). 

– Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 15). 

– Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 

MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających 

genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych 

(Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 108). 

– Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie 

wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-

4) (Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 111).  

– Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej 

odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej 

genetycznie kukurydzy MON 810 (Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 76).  

– Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (Dz.U. C 

215 z 19.6.2018, s. 80). 

– Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej 

wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 

(Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 70). 

– Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej 

wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 

(Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 73). –  Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji 

wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie 

zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej 

wyprodukowanych (Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 83). 

– Rezolucja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × 

MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających 

genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji 

genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 34). 

– Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 

71). 

– Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
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produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z 

niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 67). 

– Rezolucja z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 

54). 

– Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 

55). 

– Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 

60). 

– Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji odnawiającej 

zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 

(DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 

346 z 27.9.2018, s. 122). 

– Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 × 40-3-2 (DP-

3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

(Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 127). 

– Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 × Ms8 × 

Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-

8) i MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego 

wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 133).  

– Rezolucja z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 

59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty 

przyjęte, P8_TA(2018)0051). 

– Rezolucja z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × 

MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej 

wyprodukowanych oraz produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie odmiany kukurydzy łączące 

dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603, i uchylającej decyzję 2010/420/UE 

(Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0052). 

– Rezolucja z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego 

buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, 

P8_TA(2018)0197). 

– Rezolucja z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia 

zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 

(MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty 

przyjęte, P8_TA(2018)0221). 

– Rezolucja z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 

wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × 59122 × 
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– uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 

– uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w dniu 20 października 2016 r. przedsiębiorstwo Monsanto 

Europe N.V./S.A. przedłożyło Komisji wniosek, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia 

(WE) nr 1829/2003, o odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie 

kukurydzę NK603 × MON 810 z przeznaczeniem na żywność i paszę; 

B. mając na uwadze, że w dniu 24 stycznia 2018 r. EFSA – zgodnie z art. 6 i 18 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 – przyjął pozytywną opinię1, w której stwierdził, że 

wniosek o odnowienie nie zawiera dowodów na nowe zagrożenia, zmodyfikowaną 

ekspozycję lub wątpliwości naukowe, które mogłyby zmienić wnioski z pierwotnej 

oceny ryzyka dotyczącej zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy NK603 × MON 810, 

przyjętej przez EFSA w 2005 r.2; 

C. mając na uwadze, że EFSA – zgodnie z jego opinią naukową – nie przeprowadził 

systematycznej analizy literatury przedmiotu, lecz po prostu ocenił analizę literatury 

przedmiotu przeprowadzoną przez wnioskodawcę i na tej podstawie stwierdził, że nie 

pojawiła się nowa publikacja, która mogłaby dać podstawy do obaw w zakresie 

bezpieczeństwa; 

D. mając na uwadze, że EFSA przyjął swoją opinię przy założeniu, że sekwencja DNA 

dwóch modyfikacji w genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603 x MON 810 jest 

identyczna z sekwencją w pierwotnie ocenianych modyfikacjach; mając na uwadze, że 

wnioskodawca nie dostarczył żadnych danych potwierdzających tę hipotezę; 

E. mając na uwadze, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza NK603 x MON 810 

wykazuje ekspresję białka nadającego tolerancję na środki chwastobójcze zawierające 

glifosat; mając na uwadze, że w dniu 20 marca 2015 r. Międzynarodowa Agencja 

Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana agencja Światowej Organizacji Zdrowia – 

                                                 
MON 810 × NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających 

genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę łączącą dwie lub trzy spośród pojedynczych modyfikacji genetycznych 

1507, 59122, MON 810 i NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, oraz uchylającej decyzje 

2009/815/WE, 2010/428/UE i 2010/432/UE, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, 

P8_TA(2018)0222). 
1 „Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of 

authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007)” (Opinia naukowa 

dotycząca oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603 × MON 810 w celu odnowienia zezwolenia na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA-GMO-RX-007)). Dziennik EFSA 2018; 

16(2):5163. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 
2 Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA-GMO-

UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified 

maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Opinia 

panelu ds. organizmów modyfikowanych genetycznie dotycząca wniosku przedłożonego na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przez Monsanto (nr ref. EFSA-GMO-UK-2004-01) o wydanie zezwolenia na 

wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603 × MON 810 wykazującej tolerancję 

na glifosat i odpornej na szkodniki, z przeznaczeniem na żywność i pasze). Dziennik EFSA (2005) 309, 1-22: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
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zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi1; 

F. mając na uwadze, że wydanie zezwolenia na import genetycznie zmodyfikowanej 

kukurydzy NK603 × MON 810 do Unii przypuszczalnie doprowadzi do wzrostu jej 

upraw w innych częściach świata, np. w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Kolumbii, 

Japonii, RPA, Urugwaju i na Filipinach, a także do analogicznego zwiększenia 

stosowania środków chwastobójczych zawierających glifosat; 

G. mając na uwadze, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza NK603 x MON 810 

wykazuje ekspresję białka Cry1Ab, które jest białkiem Bt (od: Bacillus thuringiensis) 

nadającym odporność na niektóre szkodniki z rzędu łuskoskrzydłych (Lepidoptera) 

(Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.); 

H. mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowane rośliny Bt wykazują ekspresję 

owadobójczej toksyny w każdej komórce przez cały okres życia, w tym w częściach 

spożywanych przez ludzi i zwierzęta; mając na uwadze, że – jak pokazują 

doświadczenia – karmienie zwierząt genetycznie zmodyfikowanymi roślinami Bt może 

mieć szkodliwe skutki2; mając na uwadze, że wykazano, iż toksyna Bt zawarta w 

genetycznie zmodyfikowanych roślinach różni się znacząco od występującej naturalnie 

toksyny Bt3; 

I. mając na uwadze, że utrzymują się obawy dotyczące możliwego rozwoju oporności na 

białko Cry1Ab u zwalczanych szkodników łuskoskrzydłych, co może prowadzić do 

zmiany praktyk zwalczania szkodników w krajach, w których prowadzone są uprawy; 

J. mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji państwa 

członkowskie zgłosiły wiele krytycznych uwag; mając na uwadze, że uwagi te dotyczą 

między innymi: braku informacji na temat obecnie stosowanych linii; braku danych, np. 

na temat możliwości poziomego transferu genów w przypadku modyfikacji MON 810 i 

NK603; niewystarczającego przeglądu literatury; generowania częściowo 

przestarzałych danych; oraz fragmentarycznego podejścia do monitorowania 

środowiska, w tym faktu, że utrzymywanie się uwolnionego do środowiska białka Cry 

nie było monitorowane, nie przeprowadzono analizy narażenia środowiska na toksyny 

Cry i zignorowano występowanie teosinte – dzikiego krewnego kukurydzy w Europie4;  

                                                 
1 IARC Monographs, t. 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides [ocena pięciu 

insektycydów i herbicydów fosforoorganicznych], 20 marca 2015 r. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 
2 Zob. na przykład El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological 

Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Zmiany histopatologiczne w 

niektórych organach u samców szczurów karmionych genetycznie modyfikowaną kukurydzą) (Ajeeb Y.G.). 

Journal of American Science, 2012, 8(9), s. 1117-1123: 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_R

ats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 
3 Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Porównawcze aspekty 

stosowania toksyny Cry w zwalczaniu owadów), w: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (red.), Advanced 

Technologies for Managing Insect Pests (Zaawansowane technologie zwalczania szkodników owadzich), 

Dordrecht, Holandia, Springer, 2012, s. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-

4_10  
4 Zob. Rejestr pytań EFSA, załącznik G do pytania nr EFSA-Q-2017-00028, 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
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K. mając na uwadze, że mimo tych obaw plan monitorowania po wprowadzeniu do obrotu 

nie był wymagany; mając na uwadze, że nie uznano również za konieczne, aby w 

indywidualnych przypadkach monitorować środowisko po wprowadzeniu do obrotu;  

L. mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 

o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w 

wyniku głosowania w dniu 11 września 2018 r.; mając na uwadze, że 13 państw 

członkowskich głosowało przeciw, tylko 11 głosowało za, a cztery wstrzymały się od 

głosu; 

M. mając na uwadze, że zarówno w uzasadnieniu przedłożonego w dniu 22 kwietnia 2015 

r. wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w 

odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu 

stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium, jak i w 

uzasadnieniu przedłożonego w dniu 14 lutego 2017 r. wniosku ustawodawczego 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Komisja wyraziła ubolewanie w 

związku z faktem, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 

decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję bez poparcia w formie opinii 

komitetów z państw członkowskich oraz że odsyłanie dokumentacji do Komisji w celu 

podjęcia ostatecznej decyzji, zdecydowanie stanowiące wyjątek w całej procedurze, 

stało się normą w przypadku podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania 

genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że przewodniczący 

Komisji Jean-Claude Juncker kilkakrotnie uznał tę praktykę za niedemokratyczną1, 

N. mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym 

czytaniu2 wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający 

rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz wezwał Komisję do wycofania tego wniosku i 

przedstawienia nowego; 

1. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze 

przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003; 

2. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie 

odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z 

zasadami ogólnymi określonymi przez Parlament Europejski i Radę w rozporządzeniu 

(WE) nr 178/20023 – tworzenie podstaw do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 

życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz 

interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, 

przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego; 

3. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej; 

4. wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących 

                                                 
dostępnego w internecie pod adresem: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL 
1 Na przykład w przemówieniu inauguracyjnym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, 

włączonym do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, dnia 15 lipca 2014 r.) czy 

w orędziu o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, dnia 14 września 2016 r.). 
2 Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 165. 
3 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
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wniosków o zezwolenie odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie do czasu zmiany procedury zatwierdzania w sposób pozwalający 

wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

 


