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B8-0076/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji 
zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie 
zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej 
lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do 
obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(D059692/02),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmodyfikowanej genetycznie 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 7 marca 2018 r. opublikowaną w dniu 20 kwietnia 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 bawełny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 z przeznaczeniem na 
żywność i paszę, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (wniosek EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
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).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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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 11 lutego 2011 r. przedsiębiorstwo Bayer CropScience AG 
zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego 
organu krajowego Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, 
składników żywności i paszy zawierających bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 
15985 i subkombinację LLCotton25 × MON 15985, składających się z nich lub z nich 
wyprodukowanych (zwanym dalej „wnioskiem”); mając na uwadze, że wniosek 
obejmował również wprowadzenie do obrotu genetycznie modyfikowanej bawełny 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i subkombinacji LLCotton25 × MON 15985 w 
produktach je zawierających lub składających się z nich z przeznaczeniem innym niż na 
żywność i paszę, z wyjątkiem uprawy;

B. mając na uwadze, że 7 marca 2018 r. EFSA wydał pozytywną opinię na temat wniosku;

C. mając na uwadze, że zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB614 × LLCotton25 × 
MON 15985 wykazuje ekspresję białka 2mEPSPS nadającego tolerancję na herbicydy 
zawierające glifosat, białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy na bazie 

– 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).
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glufosynatu amonowego oraz białek Cry1Ac i Cry1Ab2 nadających ochronę przeciwko 
niektórym szkodnikom z rzędu łuskoskrzydłych (Lepidoptera); mając na uwadze, że 
ponadto roślina wytwarza białka (NPTII i AAD) nadające oporność na antybiotyki;

D. mając na uwadze, że chociaż konsumpcja oleju z nasion bawełny przez ludzi może być 
stosunkowo ograniczona w Europie, można go znaleźć w wielu różnych produktach 
spożywczych, w tym w sosach sałatkowych, majonezach, drobnych wyrobach 
piekarniczych, wyrobach czekoladowych do smarowania i chipsach1;

E. mając na uwadze, że bawełna podawana jest zwierzętom głównie w formie makuchów z 
nasion bawełny i mączki z nasion bawełny lub jako pełnotłuste nasiona bawełny2;

Pozostałości i składniki herbicydów uzupełniających

F. mając na uwadze, że stosowanie herbicydów uzupełniających, w tym przypadku 
glifosatu i glufosynatu, jest częścią regularnej praktyki rolniczej w uprawie roślin 
odpornych na herbicydy, a zatem można się spodziewać, że rośliny będą narażone na 
wyższe i powtarzające się dawki, co doprowadzi nie tylko do większej ilości 
pozostałości w zbiorach, a co za tym idzie w importowanym produkcie, lecz może 
również wpłynąć na skład zmodyfikowanych genetycznie roślin i ich cechy 
agronomiczne;

G. mając na uwadze, że od 1 sierpnia 2018 r. stosowanie glufosynatu nie jest już 

– 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). 
– 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 



RE\1174740PL.docx 5/11 PE631.677v01-00

PL

dozwolone w Unii, ponieważ został on sklasyfikowany jako wpływający toksycznie na 
rozrodczość i tym samym jest objęty kryteriami wyłączającymi określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/20091;

H. mając na uwadze, że utrzymują się wątpliwości co do rakotwórczości glifosatu; mając 
na uwadze, że EFSA stwierdził w listopadzie 2015 r., iż jest mało prawdopodobne, aby 
glifosat był rakotwórczy, a Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziła w 
marcu 2017 r., że nie ma podstaw do takiej klasyfikacji; mając na uwadze, że 
przeciwnie, w 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem działająca pod 
auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia zaklasyfikowała glifosat jako substancję 
prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi;

I. mając na uwadze, że ogólnie, według panelu EFSA ds. produktów ochrony roślin i ich 
pozostałości nie można wyciągnąć wniosków dotyczących bezpieczeństwa pozostałości 
pochodzących z oprysków roślin zmodyfikowanych genetycznie preparatami 
zawierającymi glifosat2; mając na uwadze, że dodatki i ich mieszaniny stosowane w 
komercyjnych formach użytkowych do rozpylania glifosatu mogą wykazywać 
toksyczność wyższą niż sama substancja czynna3;

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 
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J. mając na uwadze, że Unia wycofała już z obrotu dodatek do glifosatu o nazwie 
polietoksylowana amina łojowa ze względu na obawy związane z jego toksycznością; 
mając na uwadze, że problematyczne dodatki i mieszaniny mogą jednak w dalszym 
ciągu być dopuszczone w krajach, w których uprawia się genetycznie zmodyfikowaną 
bawełnę (obecnie Japonia);

K. mając na uwadze, że informacje dotyczące poziomów pozostałości herbicydów i ich 
metabolitów są niezbędne dla gruntownej oceny ryzyka genetycznie zmodyfikowanych 
roślin tolerujących herbicydy; mając na uwadze, że pozostałości pochodzące z 
oprysków herbicydami uznaje się za niewchodzące w zakres kompetencji panelu EFSA 
ds. organizmów modyfikowanych genetycznie (panel EFSA ds. GMO); mając na 
uwadze, że skutki spryskiwania genetycznie zmodyfikowanej bawełny herbicydami 
oraz łączny skutek oprysku przy użyciu glifosatu i glufosynatu nie zostały poddane 
ocenie;

L. mając na uwadze, że państwa członkowskie nie są prawnie zobowiązane do pomiaru 
pozostałości glifosatu lub glufosynatu w importowanej bawełnie, aby zapewnić 
przestrzeganie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w ramach 
wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2019, 2020 i 20211; 
mając na uwadze, że w najnowszym sprawozdaniu Unii Europejskiej na temat 
pozostałości pestycydów w żywności, opracowanym przez EFSA i opartym na 
wynikach wieloletniego skoordynowanego programu, a także poszczególnych 
programów państw członkowskich, brak jest informacji na temat zgodności bawełny z 
najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości jakichkolwiek pestycydów2; 

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 × 
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, 
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mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi danymi nie wiadomo zatem, czy 
pozostałości glifosatu lub glufosynatu w zmodyfikowanej genetycznie bawełnie 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 są zgodne z najwyższymi unijnymi 
dopuszczalnymi poziomami pozostałości;

Obecność substancji toksycznej gossypol

M. mając na uwadze, że gossypol jest naturalnie występującym toksycznym składnikiem 
bawełny; mając na uwadze, że obecność białka EPSPS może prowadzić do wyższych 
poziomów gossypolu w zmodyfikowanych genetycznie roślinach zawierających to 
białko1; mając na uwadze, że panel EFSA ds. GMO zauważył, że poziom wolnego 
gossypolu w nasionach zmodyfikowanej genetycznie bawełny GHB614 x LLcotton25 x 
MON15985 był wyższy niż w nasionach niezmodyfikowanej genetycznie bawełny 
porównawczej (odpowiednio 7 200 mg/kg i 6 000 mg/kg)2, i oba były wyższe niż 
przewidziany prawem limit wynoszący 5 000 określony w dyrektywie 2002/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dla pasz zwierzęcych3;

N. mając na uwadze, że według badania z 2014 r. „Toksyczność gossypolu w produktach z 
nasion bawełny” najczęstszym działaniem toksycznym u zwierząt jest upośledzenie 
funkcji rozrodczych samców i samic powodujące poważne straty ekonomiczne dla 
sektora hodowli, a także zakłócenie funkcji układu odpornościowego zmniejszające 
odporność zwierzęcia na infekcje i osłabiające skuteczność szczepionek4; mając na 
uwadze, że panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym określił 
gossypol jako substancję niepożądaną w paszach zwierzęcych5;

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 
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 Opinia EFSA, s. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
2 Opinia EFSA, s. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
2 Wnioski EFSA z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej 
glifosat. Dziennik EFSA 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/555 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące wieloletniego 
skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2019, 2020 i 2021, mającego na celu zapewnienie 
zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te 
pozostałości (Dz.U. L 92 z 10.4.2018, s. 6).
2 Sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie pozostałości pestycydów w żywności z 2016 r. 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
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O. mając na uwadze, że panel EFSA ds. GMO twierdzi, że wyższa zawartość gossypolu w 
nasionach bawełny genetycznie zmodyfikowanej GHB614 x LLcotton25 x MON15985 
w porównaniu z niezmodyfikowanym genetycznie organizmem porównawczym „nie 
stanowi w praktyce zagrożenia dla zwierząt i ludzi, ponieważ (i) maksymalna zawartość 
gossypolu jest regulowana przez ustawodawstwo europejskie, oraz (ii) bielony i 
rafinowany olej z nasion bawełny, a także mąka wyprodukowana z nasion bawełny, 
które mogą być bezpośrednio spożywane przez ludzi, są zasadniczo wolne od 
gossypolu”1; mając na uwadze, że EFSA nie ocenił oleju bawełnianego (do spożycia 
przez ludzi) ani mączki bawełnianej (na paszę dla zwierząt), jak zalecono w aktualnym 
dokumencie porozumienia OECD dotyczącym kwestii składu nowych odmian bawełny; 
mając na uwadze, że stwierdzenie iż gossypol podlega prawnym ograniczeniom na 
mocy prawodawstwa Unii, nie zapewnia wystarczającej pewności, że zmodyfikowana 
genetycznie bawełna GHB614 x LLcotton25 x MON15985 jest bezpieczna do spożycia;

Białka Cry i związek z reakcjami alergicznymi

P. mając na uwadze, że GHB614 x LLcotton25 x MON15985 wykazuje ekspresję dwóch 
toksyn Bt (białka Cry1Ac i Cry1Ab2) nadających ochronę przeciwko niektórym 
szkodnikom z rzędu łuskoskrzydłych (Lepidoptera); mając na uwadze, że chociaż białka 
Cry1 zostały uznane za posiadające właściwości adiuwantów, co oznacza, iż mogą one 
potencjalnie wzmocnić właściwości alergizujące innych środków spożywczych, nie 
zostało to przeanalizowane przez EFSA;

Q. mając na uwadze, że w badaniu naukowym z 2017 r. na temat możliwych skutków 
zdrowotnych toksyn Bt i pozostałości ze spryskiwania herbicydami uzupełniającymi 
stwierdzono, że szczególną uwagę należy zwrócić na pozostałości herbicydów oraz ich 
interakcję z toksynami Bt2; mając na uwadze, że nie zostało to zbadane przez EFSA;

Odporność na antybiotyki

R. mając na uwadze, że GHB614 x LLcotton25 x MON15985 wytwarza białka (NPTII i 
AAD) nadające oporność na antybiotyki; mając na uwadze, że NPT11 nadaje oporność 
na neomycynę i kanamycynę; mając na uwadze, że AAD nadaje oporność na 
streptomycynę; mając na uwadze, że wszystkie te środki przeciwdrobnoustrojowe są 
klasyfikowane przez WHO jako „środki przeciwdrobnoustrojowe o krytycznym 
znaczeniu”3;

S. mając na uwadze, że w art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

1 https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.
2 Opinia EFSA, s. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
3 Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych 
substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10) określa maksymalny poziom gossypolu w 
nasionach bawełny (stosowanych jako materiał paszowy) wynoszący 5 000 mg/kg 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=PL
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/ 
5 Opinia EFSA, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
1 Opinia EFSA, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/ 
3 s. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-
eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1 

https://www.testbiotech.org/node/2209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=PL
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
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2001/18/WE1 wymaga się, aby podczas przeprowadzania oceny zagrożeń dla 
środowiska naturalnego szczególną uwagę zwracać na organizmy zmodyfikowane 
genetycznie (GMO) zawierające geny kodujące oporność na antybiotyki stosowane do 
leczenia ludzi i zwierząt oraz stwierdza się, iż ogólnym celem jest identyfikacja i 
wycofanie GMO zawierających geny markerowe kodujące oporność na antybiotyki, 
które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne;

T. mając na uwadze, że panel EFSA ds. GMO zbadał, w opinii z 2004 r., wykorzystywanie 
genów markerowych kodujących oporność na antybiotyki do doboru zdarzeń 
transgenicznych w roślinach ze względu na obawy, iż stosowanie takich genów 
markerowych może potencjalnie prowadzić do zwiększonej oporności na antybiotyki u 
ludzi i zwierząt w wyniku przeniesienia genów ze zmodyfikowanych genetycznie roślin 
na bakterie;

U. mając na uwadze, że zgodnie z opinią z 2004 r. gen AAD należy do grupy II genów 
oporności na antybiotyki, i „powinien być ograniczony do celów doświadczeń 
polowych i nie powinien być obecny w roślinach zmodyfikowanych genetycznie, które 
mają być wprowadzane do obrotu”2;

Uwagi właściwych organów państw członkowskich

V. mając na uwadze, że właściwe organy przedstawiły wiele krytycznych uwag w trakcie 
trzymiesięcznego okresu konsultacji, w tym, ale nie wyłącznie, dotyczących kwestii 
opisanych powyżej3;

Brak demokracji w procesie decyzyjnym

W. 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 zezwolenie nie zostało 
poparte kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich;

X. mając na uwadze, że zarówno w uzasadnieniu przedłożonego 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 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 zatwierdzenia genetycznie 

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 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48 
3 por. załącznik G, uwagi państw członkowskich 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-
00147 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
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zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że przewodniczący J.C. Juncker 
kilkakrotnie uznał tę praktykę za niedemokratyczną1;

Y. mając na uwadze, że 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 wykracza poza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

3. wzywa Komisję, aby nie zezwalała na przywóz, z przeznaczeniem na żywność lub 
paszę, jakichkolwiek genetycznie zmodyfikowanych roślin, które stały się odporne na 
herbicyd niedopuszczony do stosowania w Unii, w tym przypadku glufosynat;

4. wzywa Komisję, aby nie zatwierdzała żadnych roślin zmodyfikowanych genetycznie 
tolerujących herbicydy bez przeprowadzenia pełnej oceny pozostałości pochodzących z 
oprysków herbicydami uzupełniającymi, metabolitami i ich komercyjnymi formami 
użytkowymi stosowanymi w krajach uprawy;

5. wzywa Komisję, aby w pełni uwzględniała ocenę ryzyka stosowania herbicydów 
uzupełniających i ich pozostałości w ocenie ryzyka roślin zmodyfikowanych 
genetycznie tolerujących herbicydy, niezależnie od tego, czy dana roślina 
zmodyfikowana genetycznie jest przeznaczona do uprawy w Unii, czy też ma być 
importowana do Unii z przeznaczeniem na żywność i paszę;

6. wzywa Komisję, aby nie zatwierdzała żadnych roślin zmodyfikowanych genetycznie 
zawierających geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

7. ponawia swoje zobowiązanie do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji 
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011; apeluje do Rady, aby w trybie pilnym 
kontynuowała prace nad wspomnianym wnioskiem Komisji;

8. 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;

9. 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;

10. 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.
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