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Evropski parlament,
–

ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87411 (MON-87411-9), so iz nje
sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta (D060243/03),

–

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 je bilo objavljeno 28. junija 20183,

–

ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, kjer je nasprotoval odobritvi gensko

1

UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze MON 87411 za uporabo v
živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSAGMO-NL-2015-124), Strokovno glasilo EFSA 2018, 16(6):5310, str. 29,
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310
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spremenjenih organizmov1,
–

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 NV 5. februarja 2015 v imenu družbe Monsanto iz ZDA
nacionalnemu pristojnemu organu Nizozemske predložila vlogo v 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 MON 87411, 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 MON 87411 ali so iz nje sestavljeni, za
uporabo v druge namene, ne le za živila in krmo kot druga koruza z izjemo gojenja;

B.

ker je v zvezi s to vlogo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 31. maja 2018
sprejela pozitivno mnenje;

C.

ker je bila gensko spremenjena koruza MON 87411 razvita, da se razvijeta odpornost
proti koruznemu hrošču z izražanjem spremenjene variante gena Bt Cry3Bb1 in kasete
DvSnf7 dsRNA ter odpornost proti herbicidom, ki vsebujejo glifosat;

D.

ker so zaradi odpornosti koruznega hrošča na beljakovine Bt in tudi Cry3Bb1 na
nekaterih pridelovalnih območjih ZDA gensko spremenjeno koruzo MON 87411
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– 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 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).

spremenili tako, da proizvaja tudi insekticidno dvovijačno RNA (dsRNA);
E.

ker je želeni učinek dsRNA ta, da jo prevzame črevesje ciljnega organizma, v tem
primeru ličinke koruznega hrošča, kjer ovira gensko regulacijo nujnih bioloških
procesov in s tem ubije koruznega hrošča;

F.

ker Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 503/20131 določa, da je treba pri uporabi
utiševalnih pristopov z interferenčno RNA na gensko spremenjenih rastlinah uporabiti
bioinformacijsko analizo, da se opredelijo morebitni „neciljni“ geni; ker je treba v tem
primeru za temeljito analizo primerjati strukturo dsRNA z genomskimi regijami v
organizmih, ki bi lahko prišle v stik z molekulami in tudi neciljnimi organizmi;

G.

ker pa je EFSA svojo obravnavo in oceno tveganja omejila na morebitne neciljne učinke
pri rastlinah in ni raziskala učinkov na ljudi in živali ter njihov črevesni mikrobiom, ki
je tej koruzi izpostavljen prek prehranske in krmne verige; ker je neodvisni inštitut v
svoji oceni mnenja EFSA to opisal kot odličen primer strategije „ ne išči in ne boš
našel“, kar pa ni v skladu z veljavno zakonodajo2;

– 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,

H.

ker se v oceni med drugim ugotavlja, da zato ocena tveganja agencije EFSA o
molekularnih lastnostih ni prepričljiva in ne zadošča, da bi dokazali varnost hrane in
krme;

I.

ker 90-dnevna študija toksičnosti, ki jo je predložil vlagatelj, kaže statistično pomembno
počasnejše pridobivanje teže pri podganah, hranjenih z gensko spremenjeno koruzo
MON 87411; ker je EFSA to ugotovitev sicer zavrgla, saj je niso podpirali s prehrano
povezani klinični znaki in histopatološke spremembe v prebavnem traktu v okviru
preskusa, vendar pa je verjetno, da lahko dsRNA, proizvedena v gensko spremenjeni
koruzi MON 87411, neposredno reagira s črevesnim mikrobiomom, ne da bi jo črevesje
neposredno prevzelo, s tem pa bi lahko pojasnili ugotovitve iz študij o krmljenju živali,
kjer so se pokazale razlike v teži brez patoloških učinkov; ker bi morala agencija EFSA
to dodatno raziskati;

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 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
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-GHØØ58), 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).

vpliva na sestavo gensko spremenjene rastline in njene agronomske značilnosti;
K.

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;

L.

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 glifosata1; ker so dodatki in njihove mešanice, uporabljeni v
komercialnih pripravkih glifosata za škropljenje, lahko bolj toksični kot sama aktivna
snov2;

M.

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

N.

ker so informacije o vrednostih ostankov herbicidov in njihovih metabolitov ključnega
pomena za temeljito oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti
herbicidom; ker naj ostanki škropljenja s herbicidi ne bi sodili na področje pristojnosti
– 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 × ACSBNØØ3-6), 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).

odbora EFSA za gensko spremenjene organizme; ker učinki škropljenja gensko
spremenjene koruze MON 87411 s herbicidi niso bili ocenjeni;
O.

ker v okviru usklajenega večletnega nadzornega programa Unije za leta 2019, 2020 in
2021 države članice niso dolžne meriti ostankov glifosata na uvoženi koruzi, da bi
preverile skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov1; ker ni mogoče zagotoviti, da bodo
ostanki glifosata na gensko spremenjeni koruzi MON 87411 v skladu z mejnimi
vrednostmi ostankov Unije;

Pomanjkanje demokratične legitimnosti
P.

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;

Q.

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 nedemokratično2;

– 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

R.

ker je Parlament v prvi obravnavi1 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
(ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta2, 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 gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne odobri
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2
1

1
2

1
2

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).
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.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_
Maize%20Mon87411.pdf
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
UL L 92, 10.4.2018, str. 6.
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).
UL C 355, 20.10.2017, str. 165.
UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi, metaboliti in
komercialnimi pripravki, ki se uporabljajo v državah gojenja;
5.

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;

6.

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;

7.

poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev
gensko spremenjenih organizmov, dokler postopek za pridobitev dovoljenja ne bo
spremenjen tako, da se odpravijo pomanjkljivosti v sedanjem postopku, ki se je izkazal
za neustreznega;

8.

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;

9.

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

