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Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24- 236 

× 3006-210-23 × MON 88913 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu 

decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów 

zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 

88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), składających się z niej lub z niej 

wyprodukowanych (D046168/00 – 2016/2923(RSP)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do 

obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 

3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D046168/00), 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy1, w 

szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3, 

– uwzględniając 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 głosowanie w dniu 8 lipca 2016 r. – bez wydania opinii – w Stałym 

Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z dnia 9 

                                                 
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. 
2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 



 

 

marca 2016 r.1, 

– uwzględniając swoją rezolucję 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 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 

NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej 

wyprodukowanych2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 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 soję MON 87705 × MON 89788 (MON-

877Ø5-6 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 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 soję MON 87708 × MON 89788 (MON-

877Ø8-9 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 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 soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających 

się z niej lub z niej wyprodukowanych5,  

– uwzględniając swoją rezolucję 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 Bt11, MIR162, MIR604 i GA21, składających się z 

nich lub z nich wyprodukowanych, oraz uchylającej decyzje 2010/426/UE, 

2011/893/UE, 2011/892/UE i 2011/894/UE6, 

– uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 

– uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, 

                                                 
1  Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO); opinia naukowa w 

sprawie wniosku przedsiębiorstwa Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) 
dotyczącego wprowadzenia do obrotu bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 
88913 w żywności i w celach spożywczych, wywozu i przetwarzania na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. EFSA Dziennik EFSA 2016; 14(4):4430 [21 ss.]; 
doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.  

2  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0456. 
3  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0040. 
4  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0039. 
5  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0038. 
6  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0271. 



 

 

A. mając na uwadze, że w dniu 12 marca 2009 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences 

Europe zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do 

właściwego organu Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, 

składników żywności i paszy zawierających bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × 

MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; 

B. mając na uwadze, że opisana we wniosku zmodyfikowana genetycznie bawełna DAS-

24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 wykazuje ekspresję białka transferazy acetylu 

fosfinotrycyny, które powoduje tolerancję na środki chwastobójcze zawierające 

glufosynat amonowy, i zmodyfikowanego białka syntazy CP4 5-enolopirogroniano-

szikimowo-3-fosforanowej (CP4 EPSPS), które nadaje tolerancję na środki 

chwastobójcze zawierające glifosat, białek Cry1F i Cry1Ac, nadających odporność na 

niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe), oraz mając na uwadze, że w 

dniu 20 marca 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – 

wyspecjalizowana agencja Światowej Organizacji Zdrowia zajmująca się badaniami 

nad rakiem – zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla 

ludzi1; 

C. mając na uwadze, że projekt decyzji wykonawczej Komisji został poddany pod 

głosowanie na posiedzeniu Stałego Komitetu w dniu 8 lipca 2016 r., ale nie wydano 

żadnej opinii; 

D. mając na uwadze, że projekt decyzji wykonawczej Komisji został poddany pod 

głosowanie na posiedzeniu komitetu odwoławczego w dniu 15 września 2016 r., ale 

ponownie nie wydano żadnej opinii, przy czym 11 państw członkowskich 

reprezentujących 38,66 % ludności UE głosowało za, 14 państw członkowskich 

reprezentujących 33,17 % ludności UE głosowało przeciw, 2 państwa członkowskie 

reprezentujące 28 % ludności UE wstrzymały się od głosu, a jedno państwo 

członkowskie reprezentujące 0,17 % ludności UE było nieobecne podczas głosowania; 

E. mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2015 r., w uzasadnieniu wniosku 

ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003, Komisja wyraziła 

ubolewanie w związku z faktem, że od czasu wejścia w życie tegoż rozporządzenia 

decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, bez poparcia w formie opinii komitetów z państw członkowskich oraz że 

zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, który 

zdecydowanie stanowił wyjątek w całej procedurze, stał się normą w zakresie 

podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy; 

F. mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił wniosek 

ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 

1829/20032 ze względu na to, że o ile uprawa z natury rzeczy ma miejsce na terytorium 

państwa członkowskiego, to handel GMO ma charakter transgraniczny, co oznacza, że 

krajowy zakaz „sprzedaży i stosowania” zaproponowany przez Komisję może okazać 

                                                 
1  IARC Monographs, t. 112: evaluation of five organophosphate insecticides and 

herbicides [ocena pięciu insektycydów i herbicydów fosforoorganicznych], 20 marca 

2015 r.  

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf  
2  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0379. 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


 

 

się niemożliwy do wyegzekwowania bez ponownego wprowadzenia kontroli 

granicznych w odniesieniu do przywozu; mając na uwadze, że Parlament odrzucił 

wniosek ustawodawczy zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz zwrócił 

się do Komisji o wycofanie tego wniosku i o przedstawienie nowego; 

1. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze 

przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003; 

2. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie 

odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z 

zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 – stworzenie 

podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 

zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w 

związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym 

zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;  

3. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej; 

4.  wzywa Komisję, aby przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy na podstawie Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w 

taki sposób, by uwzględnić wyrażane często na szczeblu krajowym obawy, które 

dotyczą nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub 

środowiska; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

 

 


