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Gensko spremenjeni naglji (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4)  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa 

Komisije o dajanju gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija 

SHD-27531-4) (D044927/02 – 2016/2683(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o dajanju gensko spremenjenih 

nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (D044927/02), 

– ob upoštevanju Direktive 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/EGS1 ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) direktive, 

– 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 Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 15. decembra 

20153, 

– ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 10. novembra 

20144, 

                                                 
1  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. 
2  UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
3  Odbor EFSA za GSO (odbor EFSA za gensko spremenjene organizme), 2015. 

Znanstveno mnenje o prijavi iz dela C (sklic C/NL/13/01), ki jo vlaga podjetje Suntory 
Holdings Limited za uvoz, distribucijo in maloprodajo rezanega cvetja nageljnov SHD-
27531-4 s spremenjeno barvo cvetnih listov za okrasne namene; EFSA Journal 
2015;13(12):4358, 19 str. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3557).  

4  Odbor EFSA za GSO (odbor EFSA za gensko spremenjene organizme), 2014. 
Znanstveno mnenje o ugovorih države članice na prijavo (sklic C/NL/13/01) za dajanje 
gensko spremenjenih nagljev SHD-27531-4 spremenjene barve na trg, ki jo je za uvoz 
rezanega cvetja za okrasne namene v skladu z delom C Direktive št. 2001/18/ES vložilo 
podjetje Suntory Holdings Limited. EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9 str. 
(doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).  



 

 

– ob upoštevanju izida glasovanja v regulativnem odboru 25. aprila 2016, 

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 

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

A. ker je marca 2013 podjetje Suntory Holdings Limited iz Osake na Japonskem 

pristojnemu organu Nizozemske predložilo prijavo (sklic C/NL/13/01) o dajanju gensko 

spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4); 

B. ker področje prijave C/NL/13/01 zajema uvoz, distribucijo in maloprodajo rezanega 

cvetja gensko spremenjenih nagljev SHD-27531-4 le za okrasne namene v Uniji; 

C. ker regulativni odbor 25. aprila 2016 ni podal mnenja, sedem držav članic, ki so 

predstavljale 7,84 % prebivalstva, je glasovalo proti osnutku izvedbenega sklepa 

Komisije, šest držav članic, ki je predstavljalo 46,26 % prebivalstva, se je vzdržalo, 

enajst držav članic, ki je predstavljalo 36,29 % prebivalstva, je glasovalo za, štiri države 

članice pa niso bile zastopane; 

D. ker je v mnenju EFSA navedeno, da je odbor EFSA za gensko spremenjene organizme 

seznanjen s prehransko navado, da prebivalstvo ponekod namenoma uživa cvetne liste 

nagljev, ki so za okras; 

E. ker odbor EFSA za gensko spremenjene organizme ni ocenil morebitnih posledic, če 

ljudje namenoma uživajo gensko spremenjene naglje; 

F. ker je bilo iz mnenja EFSA izključeno namerno in naključno uživanje cvetov gensko 

spremenjenih nagljev pri živalih; 

G. ker nagelj spada v vrsto Dianthus caryophyllus rodu Dianthus, katerega gojenje je 

močno razširjeno; 

H. ker so vrste v rodu Dianthus med njimi divje in udomačene vrste, zelo raznolike, 

izvirajo pa od južne Rusije do gorskih območij v Grčiji in gorovja Auvergne v Franciji; 

ker so vrste Dianthus spp. prilagojene hladnejšim gorskim območjem Evrope in Azije, 

najdemo pa jih tudi na sredozemskih obalnih območjih; ker je D. caryophyllus v Evropi 

okrasna rastlina, katere gojenje, tako v rastlinjakih kot na prostem (na primer v Italiji in 

Španiji), je močno razširjeno, v nekaterih sredozemskih državah pa je občasno prešla 

tudi v naravo, vendar je to očitno omejeno na obalna sredozemska območja Grčije, 

Italije, Sicilije, Korzike in Sardinije1;  

I. ker so glavne pridelovalke nagljev Italija, Španija in Nizozemska, divje naglje Dianthus 

caryophyllus pa je najti predvsem v Franciji in Italiji2;  

J. ker je prijavi ugovarjal Ciper, odbor EFSA za gensko spremenjene organizme pa je z 

njim soglašal, da ni mogoče izključiti širjenja posameznih rastlin nagljev SHD-27531-4 

(na primer prek koreninjenja); ker EFSA meni, da se lahko rezana stebla z 

vegetativnimi poganjki širijo s koreninjenjem ali mikropropagacijo ter se sprostijo v 

okolje (na primer v vrtovih);  

                                                 
1  Tutin et al., 1993. 
2  http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf  



 

 

K. ker v naravi Dianthus spp. navzkrižno oprašujejo žuželke opraševalke, zlasti metulji 

(Lepidoptera), ki imajo dovolj dolga sesala, da dosežejo medovnike na korenu cvetov; 

ker odbor EFSA za gensko spremenjene organizme meni, da ni mogoče izključiti 

možnosti, da bi metulji (Lepidoptera ) širili cvetni prah gensko spremenjenih nagljev na 

divje vrste Dianthus;  

L. ker bodo gensko spremenjeni naglji Dianthus caryophyllus L. linije  SHD-27531-4, 

potem ko bo njihova okrasna vrednost izkoriščena, postali odpadek in se bodo po 

načelih krožnega gospodarstva verjetno uporabili za kompost, in ker EFSA ni preučila 

učinkov take sprostitve v okolje; 

M. ker odbor za gensko spremenjene organizme EFSA meni, da bi v primeru sprostitve 

kaljivih semen, cvetnega prahu ali rastlin s koreninami v okolje, nagelj linije SHD-

27531-4 ne bi imel lastnosti večjega fitnesa, razen če bi bil izpostavljen herbicidom na 

osnovi sulfonilsečnine;  

N. ker gensko spremenjen nagelj vsebuje gen SuRB (als), ki kodira mutirani protein 

acetolaktat-sintazo (ALS), ki izhaja iz Nicotiana tabacum, kar povzroča toleranco na 

sulfonilsečnino;  

O. ker so po navedbah Pesticide Action Network UK nekateri herbicidi, kot so herbicidi na 

osnovi sulfonilsečnine, sulfonamidi in imidazolinoni, za rastline močno strupeni že v 

nizkih odmerkih; herbicidi na osnovi sulfonilsečnine so nadomestili druge herbicide, ki 

so bili bolj strupeni za živali; strokovnjaki svarijo, da ima lahko razširjena uporaba 

herbicidov na osnovi sulfonilsečnine katastrofalne posledice za produktivnost neciljnih 

poljščin in sestav naravnih rastlinskih skupnosti ter prehranske verige v naravi1;  

P. ker so sulfonilsečnine pogosto druga možnost za zdravljenje sladkorne bolezni tipa dve, 

v primerjavi z drugimi antidiabetičnimi zdravili pa se povezujejo z večjimi tveganji za 

srčno-žilne zaplete2; 

Q. ker bo ustvarjanje trga za rastline, odporne na sulfonilsečnino, po vsem svetu 

spodbudilo uporabo tega zdravila proti sladkorni bolezni kot herbicida; 

R. ker ima lahko uporaba zdravila za druge namene kot za javno zdravje, ki vodi v njegovo 

nekontrolirano širjenje v ekosistemih, po vsem svetu škodljive posledice za biotsko 

raznovrstnost ter povzroči kemično onesnaženje pitne vode; 

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ne izpolnjuje cilja o varovanju zdravja in 

okolja, določenega v Direktivi 2001/18/ES, in zato presega izvedbena pooblastila iz te 

direktive; 

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 

                                                 
1  http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf 
2  http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext 


