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B8-0216/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 (MON-87751-7), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta
(D060916 – 2019/2603(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 (MON-87751-7), so iz nje sestavljeni 
ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta (D060916/01),

– 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 7. marca 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 20. 
junija 2018 in je bilo objavljeno 2. avgusta 20183,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035),

– 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 Odbor EFSA za gensko spremenjene organizme, 2018, Scientific opinion on the assessment of genetically 
modified soybean MON 87751 for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (Znanstveno 
mnenje o oceni gensko spremenjene soje MON 87751 za uporabo v živilih in krmi v skladu z Uredbo (ES) št. 
1829/2003) (vloga EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA Journal 2018; 16(8):5346, str. 32 doi: 
10.2903/j.efsa.2018.5346.
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 × 
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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 družba Monsanto Europe SA/NV 26. septembra 2014 v imenu družbe Monsanto 
iz ZDA v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 nizozemskemu 
pristojnemu organu predložila vlogo za dajanje živil, živilskih sestavin in krme, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
na trg (v nadaljnjem besedilu: vloga) in ker je vloga zajemala tudi dajanje proizvodov, 
ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 ali so iz nje sestavljeni, na trg za 
uporabo v druge namene, ne le za živila in krmo, z izjemo gojenja;

B. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 20. junija 2018 o tej odobritvi 
sprejela pozitivno mnenje5;

C. ker je bila gensko spremenjena soja MON 87751 razvita z namenom, da bi bila odporna 
proti nekaterim škodljivim vrstam metuljev, in zato izraža beljakovini Bt Cry1A.105 in 
Cry2Ab2;

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 
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, 28.6.2018, 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, 
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Toksini Bt

D. ker študije kažejo, da imajo toksini Bt adjuvantne lastnosti, zaradi katerih krepijo 
alergene lastnosti drugih živil; ker soja kot taka proizvaja mnogo alergenov in obstaja 
posebno tveganje, da beljakovina Bt poveča odziv imunskega sistema na te spojine, ko 
jih zaužijemo.

E. ker so člani odbora EFSA za gensko spremenjene organizme (odbor EFSA za GSO) 
trdili, da pri vrstah uporabe, pri katerih se izraža beljakovina Bt, niso bili ugotovljeni 
neželeni učinki, vendar jih v toksikoloških študijah, ki jih trenutno priporoča in 
uporablja agencija EFSA za oceno varnosti gensko spremenjenih rastlin, niti ni mogoče 
ugotoviti, saj te študije ne vključujejo ustreznih testov v ta namen6;

F. ker pri sedanji odobritvi sam odbor EFSA za GSO priznava, da je na voljo malo znanja 
in eksperimentalnih dokazov o potencialu novoizraženih beljakovin, da delujejo kot 
adjuvanti7;

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 
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G. ker se v študijah poudarja, da so potrebne nadaljnje raziskave in dolgoročne študije 
adjuvantnih lastnosti beljakovin Bt; ker ne bi smeli odobriti uvoza rastlin, ki toksine Bt 
vsebujejo, za uporabo v živilih in krmi, dokler ostajajo vprašanja v zvezi z vlogo teh 
toksinov Bt in njihovimi adjuvantnimi lastnostmi;

Toksikološki študiji in 90-dnevna krmna študija

H. ker sta bili izvedeni dve 28-dnevni toksikološki študiji s ponavljajočim odmerkom 
toksinov pri miših, in sicer je bila ena skupina miši izpostavljena beljakovini Cry1a.105, 
druga pa beljakovini Cry2Ab2;

I. ker teh toksikoloških študij niso izvedli s kombinacijo beljakovin, temveč so ju izvedli z 
izoliranima beljakovinama, ki so ju pridobili iz bakterij in torej nista enaki tistim, ki jih 
proizvede rastlina; ker to pomeni, da izpostavljenost v študijah ni bila enaka kot v 
dejanskih razmerah;

J. ker ti toksikološki študiji nista bili popolnoma skladni z ustreznimi zahtevami OECD, 
saj so preiskave koagulacije temeljile na razmeroma majhnem številu vzorcev, sklop 
funkcionalnih opazovanj in testi lokomotorne aktivnosti pa sploh niso bili opravljeni; 
ker je nadvse pomembno, da se v postopku odobritve vse te zahteve izpolnijo;

K. ker so bile v 90-dnevni krmni študiji ugotovljene številne statistično pomembne razlike 
med kontrolno in preskusno skupino, ki bi jih bilo treba po mnenju pristojnega organa 
države članice podrobneje preučiti8;

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 
× 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 
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L. ker ima 90-dnevna krmna študija na podganah naslednje pomanjkljivosti: v študiji niso 
uporabili dveh različnih odmerkov preskusnih snovi, kot bi morali v skladu z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 503/20139, poleg tega preskusnih snovi niso analizirali, da bi 
ugotovili, ali so morda kontaminirane z drugimi gensko spremenjenimi organizmi;

M. ker je agencija EFSA ugotovila, da se v prehrani ljudi največ uporablja sojino mleko, ki 
predstavlja največjo kronično izpostavljenost10, kljub temu pa so v krmni študiji kot 
preskusno snov uporabili praženo razmaščeno sojino moko; ker stopnja izražanja 
beljakovin Bt v sojini moki ni bila izmerjena, kar pomeni, da rezultata študije ni 
mogoče povezati s konkretnimi vrednostmi toksinov Bt;

Pripombe pristojnih organov držav članic

N. ker so organi držav članic v trimesečnem posvetovalnem obdobju11 podali številne 
kritične pripombe, med drugim da je še vedno veliko nerešenih vprašanj v zvezi z 
varnostjo in morebitno toksičnostjo gensko spremenjene soje, da kombinirani učinki 
obeh beljakovin niso analizirani, da bi bilo treba pred zaključkom analize tveganja 
preučiti še več informacij, da načrt okoljskega spremljanja ne izpolnjuje ciljev iz Priloge 
VII k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta12 in bi ga bilo treba 
spremeniti, preden se poda soglasje, in da ni razlogov za domnevo, da je uživanje 
beljakovin Cry varno in ni nevarno za ljudi, živali ali okolje;

O. ker je Unija pogodbenica Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, na podlagi katere 
morajo pogodbenice zagotoviti, da dejavnosti pod njihovo pristojnostjo ne povzročajo 
škode okolju drugih držav13; ker je odločitev o odobritvi gensko spremenjene soje v 

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).
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pristojnosti Unije;

P. ker bi bilo treba v skladu z zahtevo ene od držav članic v vlogi upoštevati obstoječe 
podatke o učinku gojenja gensko spremenjene soje MON 87751 na države proizvajalke 
in izvoznice; ker je ta država članica priporočila, naj se v študiji oceni, kako uvoz 
nekaterih proizvodov vpliva na izbiro kmetijskih rastlin v Evropi in torej kako ta izbira 
vpliva na biotsko raznovrstnost14;

Q. ker so pristojni organi številnih držav članic kritizirali nezanesljivost načrta za 
spremljanje po dajanju na trg;

Pomanjkanje demokratične legitimnosti

R. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 7. marca 2019, ni bilo sprejeto mnenje, kar 
pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

S. ker je Komisija večkrat15 izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da od začetka veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejema sklepe o odobritvi brez podpore Stalnega odbora za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje 
končne odločbe, ki bi morala biti kvečjemu izjema za postopek kot celoto, postala 
pravilo pri odločanju o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme; ker je tudi 
predsednik Komisije Jean-Claude Juncker to prakso označil za nedemokratično16;

T. ker je Parlament v prvi obravnavi 28. oktobra 201517 zavrnil zakonodajni predlog z dne 

–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).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 4114 (DP-ØØ4114-3), 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)0196).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi 
dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 87411 (MON-87411-9), 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)0197).
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 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 (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2019)0198).

5 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
6 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 str. 34 
7 Odgovor agencije EFSA na pripombe držav članic, str. 109, Priloga G: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
8 Priloga G, Pripombe držav članic, str. 27–33, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226 
9 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 503/2013 z dne 3. aprila 2013 o vlogah za odobritev gensko spremenjenih 
živil in krme v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi uredb 
Komisije (ES) št. 641/2004 in (ES) št. 1981/2006 (UL L 157, 8.6.2013, str. 1).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
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22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga 
umakne in predloži novega;

U. ker bi morala Komisija v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 182/2011 v čim 
večji možni meri ravnati tako, da ne bi nasprotovala prevladujočemu stališču, ki bi se 
lahko oblikovalo v odboru za pritožbe v zvezi z ustreznostjo izvedbenega akta, zlasti 
glede občutljivih vprašanj, kot so zdravje potrošnikov, varnost hrane in okolje;

V. ker je v Uredbi (ES) št. 1829/2003 navedeno, da gensko spremenjena živila in krma ne 
smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje in da mora 
Komisija pri pripravi sklepa o obnovitvi odobritve upoštevati vse ustrezne določbe 
prava Unije in druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

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 
(ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta18 dati osnovo za zagotavljanje visoke 
ravni varstva življenja in zdravja ljudi, zdravja in zaščite živali ter okoljskih interesov in 
interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjenimi živili in krmo ob zagotavljanju 
učinkovitega delovanja notranjega trga;

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

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

5. 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, za katerega se je izkazalo, da je 

10 Mnenje EFSA, str. 22, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
11 Priloga G, Pripombe držav članic 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719 
12 Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).
13 Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti, 1992, člen 3, 
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03 
14 Priloga G, Pripombe držav članic, str. 67–68, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
15 Glej na primer obrazložitveni memorandum 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 prepovejo 
uporabo gensko spremenjenih živil in krme, in obrazložitveni memorandum zakonodajnega predloga z dne 14. 
februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011.
16 Na primer v uvodnem govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključenem v politične 
smernice za naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali v govoru o stanju Unije iz leta 2016 
(Strasbourg, 14. september 2016).
17 UL C 355, 20.10.2017, str. 165.
18 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
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neustrezen;

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

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


