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Produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, składające 

się z niej lub z niej wyprodukowane  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego 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/UE (D044931/01 – 2016/2682(RSP)) 

 

Parlament Europejski, 

– mając na uwadze projekt 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/UE (D044931/01), 

– 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, art. 9 ust. 2, 19 ust. 3 i art. 21 ust. 2, 

– 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 fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 

o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, postanowił w głosowaniu 

w dniu 25 kwietnia 2016 r. nie wydawać opinii, 

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



 

 

– uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 

dnia 7 grudnia 2015 r.1, 

– 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 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 87708 × MON 89788 (MON-

877Ø8-9 × 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 FG72 (MST-FGØ72-2), składających 

się z niej lub z niej wyprodukowanych4, 

– 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 

wyprodukowanych5,  

– 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 9 lutego 2009 r. przedsiębiorstwo Syngenta France S.A.S. 

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 kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, 

składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;  

B. mając na uwadze, że wniosek odnosi się również do wprowadzenia do obrotu 

zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 w 

                                                 
1  Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie), 2015.  

Opinia naukowa dotycząca wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-

66) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu tolerującej herbicydy, odpornej na szkodniki 

kukurydzy Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 i subkombinacji niezależnie od ich pochodzenia z 

przeznaczeniem na żywność i paszę oraz na jej przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) 

nr 1829/2003. Dziennik EFSA 2015;13(12):4297 (34 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297). 
2  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0040. 
3  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0039. 
4  Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0038. 
5  Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0456. 



 

 

produktach z niej się składających lub ją zawierających, do zastosowań innych niż w 

żywności i paszy na równi z innymi rodzajami kukurydzy, z wyjątkiem uprawy; 

C. mając na uwadze, że w dniu 5 lipca 2013 r. przedsiębiorstwo Syngenta rozszerzyło 

zakres wniosku na subkombinacje pojedynczych modyfikacji genetyczny tworzących 

odmiany kukurydzy Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, w tym odmiany kukurydzy 

Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 i Bt11 × MIR604 × GA21, które 

zostały już dopuszczone na mocy odpowiednio decyzji Komisji 2010/426/UE1 i 

2011/892/UE2, 2011/893/UE3 i 2011/894/UE4; 

D. mając na uwadze, że kukurydza SYN-BTØ11-1, zgodnie z opisem we wniosku, 

wykazuje ekspresję białka Cry1Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu 

Lepidoptera (motyle) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat 

amonowy; 

E. mając na uwadze, że kukurydza SYN-IR162-4, zgodnie z opisem we wniosku, 

wykazuje ekspresję białka Vip3Aa20 nadającego odporność na niektóre szkodniki z 

rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PMI, które zastosowano jako marker 

selekcyjny; 

F. mając na uwadze, że kukurydza SYN-IR6Ø4-5, zgodnie z opisem we wniosku, 

wykazuje ekspresję białka Cry3A nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu 

Coleoptera (chrząszcze) oraz białka PMI, które zastosowano jako marker selekcyjny; 

G. mając na uwadze, że kukurydza MON-ØØØ21-9, zgodnie z opisem we wniosku, 

wykazuje ekspresję białka Cry1Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu 

Lepidoptera (motyle) oraz białka mEPSPS nadającego tolerancję na herbicydy na bazie 

glifosatu; 

H. mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana 

agencja Światowej Organizacji Zdrowia – w dniu 20 marca 2015 r. zaklasyfikowała 

                                                 
1  Decyzja Komisji 2010/426/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 

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

zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-

ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 199 z 31.7.2010, s. 36). 
2  Decyzja Komisji 2011/892/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu 

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

zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-

ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 344 z 28.12.2011, s. 

55). 
3  Decyzja Komisji 2011/893/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu 

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

zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-

IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 344 z 28.12.2011, s. 59). 
4  Decyzja Komisji 2011/894/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu 

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

zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-

1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. 

L 344 z 28.12.2011, s. 64). 



 

 

glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi1; 

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

głosowanie na posiedzeniu Stałego Komitetu w dniu 25 kwietnia 2016 r., ale nie 

wydano żadnej opinii;  

J. 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, zdecydowanie 

stanowiący wyjątek w całej procedurze, stał się normą w zakresie podejmowania 

decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;  

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

przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003; 

2. wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich. 

 

 

                                                 
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 


