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B8-0122/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta 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 

(2018/2568(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju 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, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 

septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi1 in zlasti člena 11(3) in člena 

23(3) Uredbe, 

– ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz 

člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 16. januarja 2018 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 sprejela 18. maja 

2017 in ki je bilo objavljeno 29. junija 20173, 

– 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 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
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 × 

T25, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (P8_TA(2015)0456). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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proizvedeni, na trg (P8_TA(2016)0040). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2016)0039). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2016)0038). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2016)0271). 

– 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)(P8_TA(2016)0272). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2016)0388). 

– 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 (P8_TA(2016)0389). 

– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju 

semen gensko spremenjene koruze Bt11 v promet za gojenje (P8_TA(2016)0386). 

– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju 

semen gensko spremenjene koruze 1507 v promet za gojenje (P8_TA(2016)0387). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2016)0390). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2017)0123). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (P8_TA(2017)0215). 

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 

(P8_TA(2017)0214). 

– 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 (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0341).  

– 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 (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0377).  

– 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 

(Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0378).  

– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0396). 

– 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 (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0397). 
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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 Odločba Komisije 2007/702/ES odobrila dajanje v promet živila in krmo, ki 

vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni; ker je 

pred odločbo Komisije Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 23. marca 2007 v 

skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejela pozitivno mnenje, ki je 

bilo objavljeno 3. aprila 20071 (prvo mnenje EFSA);  

B. ker sta 19. julija 2016 družbi Pioneer Overseas Corporation in Dow AgroSciences Ltd. 

(vlagatelj) skupaj predložili vlogo za podaljšanje odobritve za dajanje na trg živil in 

krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122, so iz nje sestavljeni ali 

proizvedeni, v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003; ker vloga zajema 

tudi dajanje gensko spremenjene koruze 59122 na trg, in sicer v obliki proizvodov, ki so 

iz nje sestavljeni ali jo vsebujejo ter se poleg uporabe za živila in krmo uporabljajo kot 

vsa druga koruza, v kar pa ni zajeto gojenje; 

C. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 18. maja 2017 v skladu s členoma 6 

in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejela pozitivno mnenje, ki je bilo objavljeno 29. 

junija 20172 (drugo mnenje EFSA); 

D. ker gensko spremenjena koruza 59122 izraža beljakovini CRY34Ab1 in CRY35Ab1, ki 

povzročata odpornost na škodljive vrste hroščev, ki sodijo v rod koruznih hroščev, kot 

so ličinke koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera), ter beljakovino PAT, ki 

povzroča odpornost na herbicide, ki vsebujejo glufosinat;  

E. ker Uredba (ES) št. 1829/2003 navaja, da gensko spremenjena živila in krma ne smejo 

imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, in da mora Komisija 

pri sprejemanju odločitev upoštevati vse ustrezne določbe prava Unije in druge 

legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;  

F. ker so države članice v trimesečnem posvetovalnem obdobju predložile številne kritične 

pripombe v zvezi s prvim mnenjem EFSA3, med drugim glede nepopolnega načrta 

spremljanja, tveganja izpostavljenosti toksinom BT neciljnih organizmov, pomanjkanja 

osnove za sklep, da so „krmni proizvodi iz gensko spremenjene koruze 59122 vsebinsko 

enakovredni, hranilno enakovredni in enako varni kot proizvodi iz komercialne koruze“, 

ter, ob upoštevanju 90-dnevne študije na podganah, glede dejstva, da je bila gensko 

spremenjena koruza 59122 dozirana s samo enim odmerkom za vso študijo, kar ni 

skladno z zadevnim priporočilom OECD;  

                                                                                                                                                         
– Resolucija Evropskega parlamenta 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 (Sprejeta besedila, P8_TA 

(2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
2 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
3 Priloga G – pripombe držav članic in odgovori odbora za GSO 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
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G. ker je bila EFSA po vložitvi prošnje za podaljšanje odobritve pozvana, naj oceni 

podatke, ki jih je predložil vlagatelj, vključno s poročili o spremljanju stanja okolja po 

dajanju na trg in 11 primarnimi raziskovalnimi študijami, objavljenimi med letoma 

2007 in 2016; ker je EFSA na podlagi svoje ocene predloženih podatkov sprejela 

pozitivno mnenje (drugo mnenje EFSA, omenjeno zgoraj), v katerem je navedla, da ni 

ugotovljenih novih tveganj, sprememb izpostavljenosti in novih znanstvenih 

negotovosti, ki bi spremenile ugotovitve prvotne ocene tveganja o koruzi 591221;  

H. ker so države članice med trimesečnim posvetovalnim obdobjem podale številne 

kritične pripombe v zvezi z drugim mnenjem EFSA2, med drugim tudi, „da spremljanje, 

ki se izvaja za gensko spremenjeno koruzo 59122, ne more zagotoviti smiselnih 

rezultatov za trenutno oceno in da je treba odpraviti negotovosti, povezane z oceno 

tveganja, opravljeno pred izdajo dovoljenja, npr. kar zadeva izpostavljenost okolja,“ ter 

„da pristop k spremljanju, ki se uporablja za gensko spremenjeno koruzo 59122, ni v 

skladu z zahtevami Priloge VII Direktive 2001/18/ES“;  

I ker je ena država članica želela izvedeti, zakaj vlagatelj ni predložil več javnih študij, ki 

kažejo na imunogenost beljakovin Cry pri miših, in jih EFSA zato ni ocenila, ter je 

menila, da bi bilo treba rešiti vprašanja, povezana z imunogenostjo in sposobnostjo 

povečanja imunskega odziva beljakovin Cry, izraženih v gensko spremenjeni koruzi 

59122, preden se podaljšanje odobri;  

J. ker je ena država članica opozorila, da je Unija odobrila Konvencijo o biološki 

raznovrstnosti, ki tako izvoznim kot uvoznim državam nalaga mednarodno odgovornost 

glede biotske raznovrstnosti, zato je pomembno upoštevati učinke, ki jih ima uvoz 

gensko spremenjene koruze 59122 v Unijo, tako na biotsko raznovrstnost Unije kot na 

biotsko raznovrstnost držav, kjer omenjeno koruzo gojijo; 

K. ker je glufosinat razvrščen kot strupen za razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za 

izločitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta3; ker veljavnost 

odobritve glufosinata poteče 31. julija 20184; 

L. ker je uporaba komplementarnih herbicidov del redne kmetijske prakse pri pridelavi na 

herbicide odpornih rastlin in se zato lahko pričakuje, da bodo ostanki škropljenja vedno 

prisotni na pridelku in so neizogibna sestavina; ker je bilo dokazano, da se za gensko 

spremenjene poljščine, ki so odporne na herbicide, uporabi več komplementarnih 

herbicidov kot za običajne poljščine5;  

M. ker ostanki škropljenja z glufosinatom niso bili ocenjeni v nobenem od mnenj EFSA; 

ker bodo ostanki glufosinata prisotni v gensko spremenjeni koruzi 59122, uvoženi v 

Unijo za uporabo v živilih in krmi;  

N. ker bi bilo nesprejemljivo z vidika varnosti hrane, hkrati pa tudi skrajno nedosledno, da 

bi odobrili uvoz na glufosinat odporne gensko spremenjene koruze, glede na to, da 

                                                 
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
2 Priloga G – pripombe držav članic in odgovori odbora za GSO 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  
3 UL L 309, 24.11.2009, str. 1. 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SL 
5 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SL
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
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dovoljenje za uporabo glufosinata v Uniji poteče 31. julija 2018 zaradi reproduktivne 

toksičnosti1; 

O. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 

Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 16. januarja 2018, ni bilo sprejeto mnenje; ker 

je 12 držav članic glasovalo proti, za pa je glasovalo 12 držav članic, ki predstavljajo 

samo 38,83 % prebivalcev Unije, pri čemer so se štiri države članice vzdržale; 

P. ker je Komisija večkrat izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da je od začetka veljavnosti 

Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala 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 nedemokratično2; 

Q. ker je Parlament v prvi obravnavi 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 

22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Komisijo pozval, naj ga 

umakne in predloži novega; 

R. ker bi morala Komisija v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 182/20011 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; 

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena 

v Uredbi (ES) št. 1829/2003; 

2. meni, da izvedbeni sklep Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem 

Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je – v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) 

št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta3 – dati podlago za zagotavljanje visoke 

ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali, okolja 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 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; 

5. poziva pristojne zakonodajalce, naj nemudoma zagotovijo napredek v zvezi s 

predlogom Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 in naj med drugim 

zagotovijo, da bo Komisija predlog umaknila, če Stalni odbor za prehranjevalno verigo 

                                                 
1 Priloga G – pripombe držav članic in odgovori odbora za GSO 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002 
2 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). 
3 UL L 31, 1.2.2002, str. 1. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002


 

RE\1146584SL.docx 7/7 PE616.051v01-00 

 SL 

in zdravje živali ne bo izdal mnenja v zvezi z odobritvami GSO, bodisi za gojenje ali za 

uporabo v živilih in krmi; 

6. zlasti poziva Komisijo, naj ne odobri uvoza katerekoli gensko spremenjene rastline, 

namenjene za živila ali krmo, ki je bila narejena odporna na komplementarni herbicid, 

ki je prepovedan ali ki bo kmalu prepovedan v Uniji;  

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

parlamentom držav članic. 

 

 


