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Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie projektu 
decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów 
zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), 
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 (D059689/02 – 2019/2522(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do 
obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1), 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 (D059689/02),

– 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 fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego 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.,

– 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 przyjętą przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) w dniu 16 kwietnia 2015 r. i opublikowaną w dniu 5 maja 2015 r.3 oraz 

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
3 Opinia naukowa na temat wniosku (EFSA-GMO-DE-2011-95) dotyczącego 

wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 5307 przeznaczonej 
do stosowania w żywności i paszy, jej importu i przetwarzania na podstawie 



oświadczenie uzupełniające opinię naukową EFSA na temat wniosku (EFSA-GMO-
DE-2011-95) dotyczącego wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy 5307 przeznaczonej do stosowania w żywności i paszy, jej importu i 
przetwarzania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, dostarczanej przez 
przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, z uwzględnieniem dodatkowego 
badania toksykologicznego, przyjęte przez EFSA w dniu 7 marca 2018 r. i 
opublikowane w dniu 11 kwietnia 2018 r.1,

– uwzględniając wniosek z dnia 14 lutego 2017 r. 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, 2017/0035(COD)),

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje przeciwko zatwierdzaniu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie2,

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, dostarczanej przez przedsiębiorstwo Syngenta Crop 
Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

1 Oświadczenie uzupełniające opinię naukową EFSA na temat wniosku (EFSA-GMO-
DE-2011-95) dotyczącego wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej 
kukurydzy 5307 przeznaczonej do stosowania w żywności i paszy, jej importu i 
przetwarzania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, dostarczanej przez 
przedsiębiorstwo Syngenta Crop Protection AG, z uwzględnieniem dodatkowego 
badania toksykologicznego, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233 

2 – 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).

 – 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). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– 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 w dniu 7 kwietnia 2011 r. przedsiębiorstwo Syngenta Crop 
Protection AG, za pośrednictwem przedsiębiorstwa powiązanego Syngenta Crop 
Protection NV/SA, zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, do właściwego organu Niemiec z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu 
żywności, składników żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną 
kukurydzę 5307, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (dalej zwanym 
„wnioskiem”); mając na uwadze, że wniosek odnosił się również do wprowadzenia do 
obrotu produktów zawierających lub mających w swoim składzie genetycznie 
zmodyfikowaną kukurydzę 5307 do zastosowań innych niż żywność i pasza, z 
wyjątkiem uprawy;

B. mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 produkuje nowe 
białko owadobójcze, eCry3.1Ab, które jest toksyczne dla określonych chrząszczy i 
ryjkowców, powstające w wyniku fuzji i przegrupowania toksyn naturalnie 
występujących w bakteriach glebowych znanych pod nazwą Bacillus thuringiensis (Bt); 
mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 wykazuje ponadto 
ekspresję białka – izomerazy fosfomannozylowej (PMI), wykorzystywanego jako 

 – 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).

 – 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). 



marker selekcji;

C. mając na uwadze, że w swojej opinii z 2015 r. EFSA stwierdził, iż nie był w stanie 
ukończyć oceny ryzyka w odniesieniu do żywności/paszy z powodu nieprawidłowości 
w 28-dniowym badaniu toksyczności przekazanym przez wnioskodawcę, szczególności 
z uwagi na fakt, że zbiory danych pochodziły z dwóch oddzielnych doświadczeń oraz z 
powodu niewystarczającej liczby użytych zwierząt1;

D. mając na uwadze, że w późniejszym terminie wnioskodawca przekazał nowe 28-dniowe 
badanie toksyczności; mając jednak na uwadze, że drugie badanie nie spełniało 
wszystkich wymagań zawartych w wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dotyczących 28-dniowych badań toksyczności doustnej wywołanej 
powtarzanym dawkowaniem u gryzoni2, tak jak domagał się tego EFSA;

E. mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu z 2018 r. EFSA wydał pozytywną opinię 
dotyczącą tego wniosku;

F. mając na uwadze, że mimo uznania białek Cry (toksyn Bt) za substancje posiadające 
właściwości adiuwantowe, co oznacza, że mogą one wzmacniać właściwości 
alergizujące innych środków spożywczych, kwestia ta nie była przedmiotem analizy 
EFSA; mając na uwadze, że fakt ten jest problematyczny, ponieważ toksyny Bt mogą 

 – 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 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 



mieszać się z alergenami obecnymi w żywności i paszy, np. w soi;

G. mając na uwadze, że w 28-dniowym badaniu toksyczności przyjętym przez EFSA 
zbadano tylko wyizolowane białko; mając jednak na uwadze, że wykazano, iż 
toksyczność toksyn Bt może zostać wzmocniona przez interakcje z innymi związkami, 
takimi jak enzymy roślinne, inne toksyny Bt i pozostałości po opryskach herbicydami; 
mając na uwadze, że badanie samej toksyny Bt i toksyny w formie wyizolowanej nie 
pozwala zatem na wyciągnięcie wniosków na temat jej wpływu na zdrowie po 
spożyciu1;

H. mając na uwadze, że EFSA zauważył, iż „wnioskodawca zidentyfikował istotne 
podobieństwa między sekwencją aminokwasów eCry3.1Ab i parasporynami, które 
mogą działać jako białka cytotoksyczne na komórki ssaków”2; mając na uwadze, że 
EFSA nie przeprowadził dalszych badań dotyczących tej kwestii;

I. mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji właściwe organy 
państw członkowskich zgłosiły wiele krytycznych uwag3;

J. mając na uwadze, że według jednego właściwego organu4 poziomy ekspresji 
eCry3.1Ab w ziarnach genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 5307 przekraczają 
standardowy maksymalny dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,01 mg/kg, 
określony w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady5;

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 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 



K. mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego 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 było poparte 
kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich;

L. mając na uwadze, że zarówno w uzasadnieniu przedłożonego w dniu 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 w dniu 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 
komitetów z 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 zatwierdzania 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że przewodniczący 
Jean-Claude Juncker kilkakrotnie uznał tę praktykę za niedemokratyczną1;

M. mając na uwadze, że w dniu 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 

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 



przedstawienia nowego;

1. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2. uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji nie jest spójny z prawem Unii, gdyż 
nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z 
zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/20021 – stworzenie 
podstaw do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, interesów ochrony środowiska naturalnego i interesów 
konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty 
przyjęte, 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 z 2015 r., s. 15, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

2 Opinia EFSA z 2018 r., s. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
1 Zob. analiza przeprowadzona przez Institute for Independent Impact Assessment in 

Biotechnology, TESTBIOTECH, s. 3, w celu uzyskania dalszych informacji: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.p
df 

2 Opinia EFSA z 2015 r., s. 9, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

3 Zob. załącznik G, uwagi państw członkowskich, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00310

4 Uwagi państw członkowskich, s. 95.
5 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 

2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w 
żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, 
zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

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.
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310


3. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4. podtrzymuje swoje zobowiązanie do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji 
zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011; apeluje do Rady, aby w trybie pilnym 
przystąpiła do swoich prac w odniesieniu do przedmiotowego wniosku Komisji;

5. wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących 
wniosków o zezwolenie dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie do 
czasu zmiany procedury zatwierdzania w sposób pozwalający wyeliminować 
niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia;

6. wzywa Komisję do wycofania wniosków w sprawie zezwoleń dotyczących organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, jeżeli Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i 
Zdrowia Zwierząt nie wyda opinii w sprawie uprawy bądź zastosowań spożywczych i 
paszowych;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


