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Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × 1507 × 
GA21 in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 
1507, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta
(D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 in 
podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 1507, 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (D060244/03),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi1 ter zlasti člena 7(3) in 
člena 19(3) Uredbe,

– ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz 
člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. januarja 2019 in pri katerem ni 
bilo sprejeto mnenje,

– ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije2,

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 31. 
maja 2018 in ki je bilo objavljeno 11. julija 20183,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko 
spremenjenih organizmov4,

1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
3 Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 in treh podkombinacij 
neodvisno od njihovega izvora za uporabo v živilih in krmi na podlagi Uredbe (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA-
GMO-DE-2010–86), Strokovno glasilo EFSA 2018; 16 (7): 5309 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309 
4 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za 
gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim 
škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 482, 
23.12.2016, str. 110).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z 
dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × 
T25, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (UL C 399, 24.11.2017, str. 71). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL 
C 35, 31.1.2018, str. 19). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309


RE\1177755SL.docx 3/8 PE635.367v01-00

SL

vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL 
C 35, 31.1.2018, str. 17). 
– Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 
35, 31.1.2018, str. 15). 
– Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s 
kombinacijo dveh ali treh transformacij Bt11, MIR162, MIR604 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
na trg (UL C 86, 6.3.2018, str. 108). 
– Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju gensko spremenjenih nagljev 
na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (UL C 86, 6.3.2018, str. 111). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na 
trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 76). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 80). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene 
koruze Bt11 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 70). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene 
koruze 1507 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 73). 
– Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, so iz njega 
sestavljeni ali proizvedeni (UL C 215, 19.6.2018, str. 83). 
– Resolucija z dne 5. aprila 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 
59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o 
gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 298, 23.8.2018, str. 34). 
– Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-40278-9, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 307, 
30.8.2018, str. 71). 
– Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB119 (BCS-GHØØ5-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 307, 30.8.2018, str. 67). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o 
odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL C 337, 20.9.2018, str. 54). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 55). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na 
trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL C 346, 27.9.2018, str. 60). 
– Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na 
trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 122). 
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 127). 
– Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × 
ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) in MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
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– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A. ker je 10. avgusta 2010 družba Syngenta Crop prek svoje podružnice Syngenta Crop 
Protection NV/SA pri nacionalnem pristojnemu organu Nemčije predložila vlogo v 

× ACS-BNØØ3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 133). 
– Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0051). 
– Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, 
ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-
3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 
89034 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0052). 
– Resolucija z dne 3. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjene sladkorne pese H7-1 (KM-ØØØH71-4), v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0197). 
– Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih 
živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0221).
– Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603, ter o 
razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0222).
– Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0416).
– Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko 
spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 89034, 1507, MON 
88017 in 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (Sprejeta 
besedila, P8_TA(2018)0417).
– Resolucija z dne 31. januarja 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije 2013/327/EU o spremembi 
Izvedbenega sklepa Komisije 2013/327/EU v zvezi z obnovitvijo odobritve dajanja na trg živil, ki vsebujejo 
gensko spremenjeno oljno ogrščico Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3 ali so iz nje sestavljena, ali živil in krme, 
proizvedenih iz teh gensko spremenjenih organizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0057).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0058).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87403 (MON-874Ø3-1), so iz nje sestavljeni 
ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2019)0059).
–Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, so iz 
njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0060).
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skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 za dajanje na trg živil, živilskih 
sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × 1507 × 
GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (v nadaljnjem besedilu: vloga) in ker je vloga 
zajemala tudi dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 
× MIR162 × 1507 × GA21 ali so iz nje sestavljeni, za uporabo v druge namene, ne le za 
živila in krmo, z izjemo gojenja;

B. ker je bilo področje uporabe, ki je ob predložitvi vloge vključevalo vse podkombinacije 
gensko spremenjene koruze Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, kasneje omejeno na tri 
podkombinacije Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x GA21 in MIR162 x 1507 
neodvisno od njihovega izvora za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo;

C. ker je bila koruza s štirimi transformacijami Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 
proizvedena s konvencionalnim križanjem, da bi združili štiri posamezne transformacije 
koruze in bi se med drugim izrazili dve različni beljakovini Cry (imenovani tudi 
beljakovini Bt) za zaščito pred različnimi škodljivci iz rodu Lepidoptera in izražanje 
beljakovin za odpornost proti glifosatu in glufosinatu;

D. ker je v zvezi s to vlogo Evropska agencija za varnost hrane sprejela pozitivno mnenje; 
ker je član odbora EFSA za gensko spremenjene organizme (odbor EFSA za GSO) 
izrazil manjšinsko mnenje;

Pomanjkanje podatkov o treh podkombinacijah

E. ker vlagatelj ni predložil podatkov o nobeni od treh podkombinacij niti ni utemeljil, 
zakaj po njegovem mnenju niso potrebni za oceno tveganja; ker EFSA ni zaprosila za 
podatke o treh podkombinacijah; ker ni znano, ali so bile te podkombinacije sploh že 
ustvarjene;

Manjšinsko mnenje EFSA

F. ker je v manjšinskem mnenju člana odbora EFSA za GSO navedeno, da ni sprejemljivo, 
da imajo „ocene“ gensko spremenjenih poljščin (torej treh podkombinacij), za katere 
podatki niso bili predloženi, enako težo in so enako zanesljive kot ocene gensko 
spremenjenih poljščin, za katere so bili podatki predloženi in ocenjeni;

G. ker po navedbah v manjšinskem mnenju študije ugotavljajo tudi stranske učinke, ki 
lahko vplivajo na imunski sistem po določenih pogojih izpostavljenosti beljakovinam 
Bt, ter da imajo lahko nekatere beljakovine Bt adjuvantne lastnosti, kar pomeni, da 
lahko okrepijo alergenost drugih beljakovin, s katerimi pridejo v stik;

H. ker glede na navedbe v manjšinskem mnenju niso bili ugotovljeni neželeni učinki pri 
uporabi z izraženimi beljakovinami Bt, vendar jih v toksikoloških študijah, ki jih EFSA 
trenutno priporoča in uporablja za oceno varnosti gensko spremenjenih rastlin, ni 
mogoče ugotoviti, saj te študije ne vključujejo ustreznih testov za ta namen5;

I. ker je v manjšinskem mnenju tudi navedeno, da zaradi pomanjkanja podatkov o treh 
podkombinacijah ni mogoče izključiti tveganja za povečano izražanje novoizraženih 

5 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, str. 34.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
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beljakovin Bt in morebitnega kumulativnega učinka njihove kombinacije na imunski 
sistem (kar na primer povzroči adjuvantno dejavnost) ter da ni mogoče pojasniti vloge 
gensko spremenjenih organizmov za povečanje tveganja za alergije niti popolnoma 
zaščititi potencialno ogroženih potrošnikov;

Pomanjkanje ocen in nadzora za komplementarne herbicide in njihove ostanke

J. ker se pri gojenju rastlin, odpornih proti herbicidom, običajno uporabljajo 
komplementarni herbicidi, v tem primeru sta to glufosinat in glifosat, zato je mogoče 
pričakovati, da bodo te rastline izpostavljene večjim in večkratnim odmerkom 
herbicidov, kar ne bo povzročilo le več ostankov v pridelku in s tem v uvoženih 
proizvodih, temveč lahko vpliva na sestavo gensko spremenjene rastline in njene 
agronomske značilnosti;

K. ker uporaba glufosinata v Uniji ni dovoljena, saj je bil razvrščen kot strupen za 
razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za izločitev, določena v Uredbi (ES) št. 
1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta6;

L. ker še vedno obstajajo pomisleki glede rakotvornosti glifosata; ker je agencija EFSA 
novembra 2015 sklenila, da glifosat verjetno ni rakotvoren, Evropska agencija za 
kemikalije pa je marca 2017 sklenila, da njegova razvrstitev med rakotvorne snovi ne bi 
bila utemeljena; ker je prav nasprotno Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje 
pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, leta 2015 glifosat razvrstila med snovi, 
ki so verjetno rakotvorne za ljudi;

M. ker po mnenju odbora EFSA za fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke v 
splošnem ni mogoče sklepati o varnosti ostankov škropljenja gensko spremenjenih 
rastlin s pripravki glifosata7; ker so dodatki in njihove mešanice, uporabljeni v 
komercialnih pripravkih glifosata za škropljenje, lahko bolj toksični kot sama aktivna 
snov8;

N. ker je Unija dodatek glifosatu, imenovan polietoksilirani lojni amin (POEA), že 
umaknila s trga zaradi pomislekov o njegovi toksičnosti; ker je možno, da so 
problematični dodatki in mešanice še vedno dovoljeni v državah, kjer se goji gensko 
spremenjena koruza (trenutno v Argentini, Kanadi in na Japonskem);

O. ker so informacije o vrednostih ostankov herbicidov in njihovih metabolitov ključnega 
pomena za temeljito oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti 
herbicidom; ker se šteje, da ostanki škropljenja s herbicidi ne sodijo na področje 
pristojnosti Odbora EFSA za gensko spremenjene organizme; ker ostanki škropljenja 
gensko spremenjene koruze Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ali treh podkombinacij s 
herbicidi niso bili ocenjeni;

P. ker se lahko metaboliti komplementarnih herbicidov, ki se pojavljajo na rastlinah s 

6 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
7 Sklep agencije EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo glifosat. Strokovno 
glasilo EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
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transformacijami, razlikujejo od tistih na starševski rastlini, česar pa EFSA v svoji oceni 
ni upoštevala;

Q. ker bi morala po navedbah neodvisne študije9 Evropska agencija za varnost hrane od 
vlagatelja zahtevati, da predloži podatke iz terenskih poskusov z največjim odmerkom 
herbicidov, ki ga rastline lahko prenesejo; ker bi bilo treba material teh rastlin oceniti 
glede na toksičnost za organe, reakcije imunskega sistema in toksičnost za 
razmnoževanje ter pri tem upoštevati kombinirane učinke z drugimi rastlinskimi 
spojinami in toksini Bt;

R. ker v okviru usklajenega večletnega nadzornega programa Unije za leta 2019, 2020 in 
2021 države članice niso dolžne meriti ostankov glufosinata ali glifosata na uvoženi 
koruzi, da bi preverile skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov10; ker ni mogoče 
zagotoviti, da bodo ostanki glifosata in glufosinata na gensko spremenjeni koruzi Bt11 
× MIR162 × 1507 × GA21 ali treh podkombinacijah v skladu z mejnimi vrednostmi 
ostankov Unije;

Pomanjkanje demokratične legitimnosti

S. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. januarja 2019, ni bilo sprejeto mnenje, kar 
pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

T. ker je Komisija v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 
22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav 
članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovedo uporabo gensko spremenjenih živil 
in krme, in v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 
14. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 obžalovala dejstvo, da je od 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala odločbe o odobritvi, ki niso 
bile podprte z mnenjem odbora držav članic, in da je vrnitev dosjeja Komisiji v končno 
odločanje, ki naj bi bila kvečjemu izjema v postopku kot celoti, postala pravilo pri 
odločanju o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme; ker je predsednik Komisije 
Jean-Claude Juncker to prakso že večkrat označil za nedemokratično11;

U. ker je Parlament v prvi obravnavi12 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 
22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga 
umakne in predloži novega;

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena 
v Uredbi (ES) št. 1829/2003;

2. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni 
skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, tj. v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe 

9 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_f
in.pdf, p. 6.
10 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/555 z dne 9. aprila 2018 (UL L 92, 10.4.2018, str. 6).
11 Gl. na primer uvodni govor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključen v politične smernice za 
naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali govor o stanju v Uniji iz leta 2016 (Strasbourg, 
14. september 2016).
12 UL C 355, 20.10.2017, str. 165.

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf
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(ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta13, in sicer dati podlago za 
zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti 
živali ter okoljskih interesov in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno 
hrano in krmo, ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga;

3. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4. poziva Komisijo, naj ne odobri uvoza gensko spremenjenih rastlin, namenjenih za živila 
ali krmo, ki so odporne proti herbicidu, ki ni registriran za uporabo v Uniji, v tem 
primeru glufosinat;

5. poziva Komisijo, naj gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne odobri 
brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi, metaboliti in 
komercialnimi pripravki, ki se uporabljajo v državah gojenja;

6. poziva Komisijo, naj oceno tveganja uporabe komplementarnih herbicidov in njihovih 
ostankov v celoti vključi v oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti 
herbicidom, ne glede na to, ali je gensko spremenjena rastlina namenjena gojenju v 
Uniji ali se v Unijo uvaža za uporabo v živilih in krmi;

7. poziva Komisijo, naj ne odobri podkombinacij iz zložb transformacijskih dogodkov, 
razen če jih je temeljito ocenila Evropska agencija za varnost hrane na podlagi popolnih 
podatkov, ki jih je predložil vlagatelj;

8. poziva Evropsko agencijo za varnost hrane, naj še naprej razvija in sistematično 
uporablja metode, ki omogočajo odkrivanje neželenih učinkov zložb transformacijskih 
dogodkov, ki so znani in pričakovani, na primer v zvezi z adjuvantnimi lastnostmi 
toksinov Bt;

9. znova poudarja, da je odločen doseči napredek v zvezi s predlogom Komisije o 
spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011; poziva Svet, naj nujno nadaljuje delo v zvezi s 
predlogom Komisije;

10. poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev 
gensko spremenjenih organizmov, dokler se postopek odobritve ne spremeni in se ne 
odpravijo pomanjkljivosti sedanjega postopka, ki se je izkazal za neustreznega;

11. poziva Komisijo, naj umakne predloge za odobritev gensko spremenjenih organizmov, 
če stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne izda mnenja, bodisi za 
gojenje ali za uporabo v živilih in krmi;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

13 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.


