
RE\1174739PL.docx PE631.676v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Dokument z posiedzenia

B8-0075/2019

23.1.2019

PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 
wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie 
zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z 
niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady
(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Poseł odpowiedzialny: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas 
Mazuronis



PE631.676v01-00 2/8 RE\1174739PL.docx

PL

B8-0075/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji 
zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie 
zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z 
niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady
(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do 
obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 
(MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D059691/02) ,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy1, w 
szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

– uwzględniając głosowanie w dniu 3 grudnia 2018 r., w którym Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii,

– uwzględniając art. 11 i 13 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 8 marca 2018 r. opublikowaną w dniu 28 marca 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 
zmodyfikowanych genetycznie4,

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
3 Ocena genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 z przeznaczeniem na żywność i paszę oraz do 
przywozu i przetwarzania, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek 
EFSA‐GMO‐BE‐2015‐125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 
4 – 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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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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 26 czerwca 2015 r. w imieniu przedsiębiorstwa Monsanto 
ze Stanów Zjednoczonych przedsiębiorstwo Monsanto Europe SA/NV zwróciło się do 
właściwego organu krajowego Belgii, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i 
pasz zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403, składających 
się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”), oraz mając na uwadze, że wniosek 
dotyczył także wprowadzenia do obrotu produktów zawierających genetycznie 
zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 lub ją zawierających z przeznaczeniem innym 
niż na żywność i paszę, z wyjątkiem uprawy;

B. mając na uwadze, że kukurydzę MON 87403 zmodyfikowano genetycznie w celu 
zwiększenia biomasy i wydajności kłosów (zbieranych jako kolby kukurydzy) przez 
wprowadzenie skróconej sekwencji genów pozyskanej z innego gatunku roślin 
(Arabidopsis thaliana); mając na uwadze, że skutkuje to ekspresją białka 
(AtHB17Δ113), które ma konkurować z podobnym naturalnym białkiem kontrolującym 
regulację genetyczną i wzrost roślin;

C. mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji właściwe organy 
zgłosiły wiele krytycznych uwag1; mając na uwadze, że wśród zgłoszonych uwag 

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). 
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znalazły się również spostrzeżenia, według których dane eksperymentalne nie 
potwierdzają większej wydajności genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 
87403, nie jest możliwe wnioskowanie o bezpieczeństwie długoterminowych skutków 
reprodukcyjnych lub rozwojowych danej żywności lub paszy jako całości, 
proponowany przez wnioskodawcę plan monitorowania skutków dla środowiska 
naturalnego nie spełnia celów określonych w załączniku VII do dyrektywy 2001/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 oraz, co ma zasadnicze znaczenie, przedstawionych 
dowodów nie uważa się za wystarczające dla zapewnienia konsumentów o 
bezpieczeństwie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403;

D. mając na uwadze, że mimo aprobaty EFSA dotyczącej bezpieczeństwa genetycznie 
zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403, niezależna analiza oceny EFSA wykazuje, że 
dokładne mechanizmy molekularne związane z ekspresją AtHB17Δ113, a także sposób, 
w jaki prowadzi to do domniemanych zamierzonych efektów i ewentualnych efektów 
ubocznych pozostają słabo zrozumiane i wymagają dalszych badań2; mając na uwadze, 
że bez kompleksowego zrozumienia modyfikacji genetycznej nie jest możliwa pełna 
ocena związanego z nią ryzyka;

E. mając na uwadze, że, jak pokazują rezultaty doświadczeń polowych prowadzonych 
przez wnioskodawcę, obserwowane efekty zamierzonej cechy, tj. zwiększona biomasa i 
wydajność kłosów, były nie tylko bardzo niewielkie, lecz występowały również 
nierównomiernie; mając na uwadze, że, jak przyznał panel EFSA ds. organizmów 
modyfikowanych genetycznie (panel EFSA ds. GMO), „wiadomo, że zmiana 

– 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 
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). 
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wynikająca z zamierzonej cechy ma ograniczoną wielkość [...], co może sugerować, że 
wystąpienie cechy może być zależne od warunków środowiskowych panujących 
podczas doświadczeń polowych”1;

F. mając na uwadze, że doświadczenia polowe prowadzono tylko w Stanach 
Zjednoczonych; mając na uwadze, że w przypadku pozwolenia na przywóz do Unii 
genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 może być uprawiana w wielu 
krajach produkujących kukurydzę, charakteryzujących się bardzo odmiennymi 
warunkami klimatycznymi i agronomicznymi, oraz dodatkowymi czynnikami 
stresogennymi, takimi jak niedobór wody czy susza; mając na uwadze oddziaływanie 
tych czynników stresogennych i warunków, które, jak przyznaje panel EFSA ds. GMO, 
mogą wpływać na wystąpienie cechy (i w związku z tym wywoływać efekty 
niezamierzone), nie zostało zatem odpowiednio uwzględnione;

G. mając na uwadze, że, paradoksalnie, chociaż według panelu EFSA ds. GMO w analizie 
składu (porównanie składu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 z 
niezmodyfikowanym genetycznie odpowiednikiem na podstawie wyników doświadczeń 
polowych) „nie stwierdzono żadnych kwestii wymagających dodatkowej oceny w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i pasz oraz ich wpływu na środowisko”, panel 

– 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 
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zakwestionował również, czy „dane dotyczące składu uzyskane z doświadczeń 
polowych pozwoliłyby na gruntowną ocenę ryzyka”;

H. mając na uwadze, że potencjalne zagrożenia, jakie omawiana genetycznie 
zmodyfikowana kukurydza stwarza dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, nie 
zostały przez panel EFSA ds. GMO odpowiednio zbadane; mając na uwadze, że jest 
niedopuszczalne, aby Komisja proponowała udzielenie zezwolenia dla omawianej 
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy na podstawie opinii EFSA;

I. mając na uwadze, że jedno z badań, na które powołano się w opinii EFSA, zostało 
przeprowadzone wspólnie przez członka panelu EFSA ds. GMO oraz naukowca 
pracującego dla przedsiębiorstwa Syngenta1; mając na uwadze, że odniesienia do 
wspomnianego badania zostały później z opinii EFSA usunięte, przy czym EFSA 
stwierdziła, iż ich usunięcie „nie ma istotnego wpływu na treść ani wnioski”2;

J. mając na uwadze, że Parlament z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie dyrektora 
zarządzającego EFSA do zapewnienia, aby w przyszłości członkowie personelu EFSA 
nie publikowali już badań naukowych wspólnie z naukowcami mającymi powiązania z 
przemysłem, co pozwoli uniknąć wrażenia niestosownego zbliżenia do przemysłu oraz 
leży w interesie wzmocnienia zaufania konsumentów do unijnego systemu 
bezpieczeństwa żywności3; mając na uwadze, że niezwykle ważne jest zamieszczenie 

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 × 
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).
– Rezolucja z dnia 24 października 2018 r. 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 
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wyraźnych odniesień do wszystkich badań wykorzystywanych przez EFSA w jego 
pracy;

K. 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 3 grudnia 2018 r., co oznacza, że kwalifikowana większość 
państw członkowskich nie poparła wydania zezwolenia;

L. 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 
komitetu 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 
J.-C. Juncker kilkakrotnie uznał tę praktykę za niedemokratyczną1;

M. mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym 
czytaniu2 wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający 

wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Teksty 
przyjęte, P8_TA(2018)0416).
– Rezolucja z dnia 24 października 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na 
wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz 
produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród 
modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122, i uchylającej decyzję 
2011/366/UE (Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0417).

1 Uwagi państw członkowskich: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-
00222 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 
90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1).
2 Komentarz Testbiotechu dotyczący przedstawionej w 2018 r. przez panel EFSA ds. GMO opinii naukowej w 
sprawie oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 z przeznaczeniem na żywność i paszę oraz 
do przywozu i przetwarzania, której dotyczy wniosek przedsiębiorstwa Monsanto: 
https://www.testbiotech.org/node/2210 
1 Opinia EFSA, s. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 
1 Szczegółowe informacje zawiera komentarz Testbiotechu dotyczący przedstawionej przez panel EFSA ds. 
GMO w 2018 r. opinii naukowej w sprawie oceny genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 87403 z 
przeznaczeniem na żywność i paszę oraz do przywozu i przetwarzania, której dotyczy wniosek przedsiębiorstwa 
Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
2 Zob. opinia EFSA, s. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
3 Pismo EFSA do Testbiotechu z lipca 2018 r.: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
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rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz wezwał Komisję do wycofania tego wniosku i 
przedstawienia nowego;

1. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza 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 178/20021 – stworzenie podstawy 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. powtarza swoje zobowiązanie do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji w 
sprawie zmiany rozporządzenia nr (UE) 182/2011; apeluje do Rady, aby w trybie 
pilnym kontynuowała prace nad wspomnianym wnioskiem Komisji;

5. wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących 
wniosków o zezwolenie dotyczące GMO do czasu zmiany procedury zatwierdzania w 
sposób pozwalający wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała 
się nieodpowiednia;

6. apeluje do Komisji o wycofywanie wniosków w sprawie zezwoleń dotyczących 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie, czy to z przeznaczeniem do uprawy, czy 
na żywność i paszę, w przypadkach gdy Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

1 Zob. np. przemówienie inauguracyjne wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, 
włączone do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, dnia 15 lipca 2014 r.), lub 
orędzie o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, dnia 14 września 2016 r.).
2 Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 165.
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.


