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Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 
Resolucija Evropskega parlamenta 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 (D058360/01 – 2018/2872(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka 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 (D058360/01)

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi1, zlasti člena 11(3) in člena 
23(3),

– ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz 
člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 11. septembra 2018 in pri katerem ni 
bilo sprejeto mnenje,

– ob upoštevanju člena 11 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 
24. januarja 2018 in ki je bilo objavljeno 26. februarja 20183,

1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
3 Scientific opinion on an application by Monsanto (application EFSA-GMO-RX-007) – 

Assessment of genetically modified maize NK603 × MON810 for renewal of 
authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) 
(Znanstveno mnenje o vlogi družbe Monsanto (vloga EFSA-GMO-RX-007) – Ocena 
gensko spremenjene koruze NK603 × MON810 za obnovitev odobritve v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA-GMO-RX-007)). EFSA Journal 



– 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 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 N.V./S.A. 20. oktobra 2016 pri Komisiji v skladu s 
členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 oddala vlogo za obnovitev odobritve 
gensko spremenjene koruze NK603 × MON 810 za uporabo v živilih in krmi;

B. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 24. januarja 2018 v skladu s členoma 
6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejela pozitivno mnenje2, v katerem je ugotovila, 
da vloga za obnovitev odobritve ne vsebuje dokazov o novih nevarnostih, spremenjeni 
izpostavljenosti ali znanstvenih negotovostih, na podlagi katerih bi pri oceni tveganja 
gensko spremenjene koruze NK603 × MON 810 prišla do drugačnih zaključkov kot pri 

2018;16(2):5163: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163 

1 – Resolucija 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 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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163


izvirni oceni leta 20051;

C. ker agencija EFSA, kot je razvidno iz njenega mnenja, sama ni opravila sistematičnega 
iskanja po strokovni literaturi, temveč je enostavno ocenila strokovno literaturo, ki jo je 
poiskal vložnik, in na podlagi tega sklenila, da ni novih objav, ki bi vzbujale pomisleke 
glede varnosti;

D. ker je ta agencija svoje mnenje sprejela na predpostavki, da je sekvenca DNK s 
transformacijama v gensko spremenjeni koruzi NK603 × MON 810 enaka sekvenci s 
prvotno ocenjenima transformacijama; ker vložnik ni predložil podatkov, ki bi podpirali 
to domnevo;

E. ker gensko spremenjena koruza NK603 × MON 810 izraža beljakovino, ki zagotavlja 
odpornost proti herbicidom na osnovi glifosata; ker je Mednarodna agencija za 
raziskave raka (specializirana agencija Svetovne zdravstvene organizacije) 20. marca 
2015 glifosat razvrstila med snovi, ki verjetno povzročajo raka pri ljudeh2;

F. ker se bo z odobritvijo uvoza gensko spremenjene koruze NK603 × MON 810 v Unijo 
verjetno povečalo njeno gojenje drugje, na primer v Argentini, Braziliji, Kanadi, 
Kolumbiji, na Japonskem, Filipinih, v Južni Afriki in Urugvaju, in s tem tudi uporaba 
herbicidov, ki vsebujejo glifosat;

G. ker gensko spremenjena koruza NK603 × MON 810 izraža beljakovino Cry1Ab, ki je 
beljakovina Bt (pridobljena iz Bacillus thuringiensis) in povzroča odpornost proti 

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). 

 – Resolucija 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, 
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).



nekaterim škodljivim metuljem (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.);

H. ker gensko spremenjene rastline Bt skozi celo življenjsko dobo izražajo insekticidni 
toksin, in sicer v vseh celicah, tudi v delih, ki jih zaužijejo ljudje in živali; ker poskusi z 
živalsko krmo kažejo, da imajo lahko gensko spremenjene rastline Bt strupene učinke1; 
ker je bilo dokazano, da se toksin Bt v gensko spremenjenih rastlinah zelo razlikuje od 
naravno prisotnega toksina Bt2;

I. ker še vedno skrb zbuja možnost, da lahko ciljni škodljivi metulji postanejo odporni 
proti beljakovini Cry1Ab, kar utegne privesti do sprememb v praksi zatiranja 
škodljivcev v državah, kjer se ta koruza goji;

J. ker so države članice v trimesečnem posvetovalnem obdobju posredovale veliko 
kritičnih pripomb; ker se te pripombe med drugim nanašajo na: pomanjkljive 
informacije v zvezi s trenutno uporabljenimi linijami; pomanjkanje podatkov, npr. kar 
zadeva možnost horizontalnega prenosa genov transformacij MON 810 in NK603; 
pomanjkljiv pregled strokovne literature; deloma zastarelo ustvarjanje podatkov in 
razdrobljen pristop k okoljskemu nadzoru, vključno z dejstvom, da se ni spremljala 
obstojnost beljakovin Cry, ki so bile izpuščene v okolje, da ni bila opravljena analiza 
izpostavljenosti okolja toksinu Cry in da se ni upošteval pojav teozinta, ki je divja 
sorodna vrsta koruze, v Evropi3; 

 – 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-GHØØ5-
8), 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 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 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 



K. ker se kljub tem pomislekom ni zahteval načrt za spremljanje po dajanju na trg; ker tudi 
okoljsko spremljanje po dajanju na trg za posamezne primere naj ne bi bilo potrebno;

L. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 11. septembra 2018, ni bilo sprejeto mnenje; 
ker je 13 držav članic glasovalo proti, le 11 jih glasovalo za, štiri države pa so se 
glasovanja vzdržale;

M. 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 prepovejo 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 od 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 odločbe o odobritvi sprejema brez 
podpore mnenja 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 nedemokratično1;

N. ker je Parlament v prvi obravnavi2 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;

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).

 – Resolucija 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 × 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 
(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 



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, tj. v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta1 dati podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja 

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).

 – 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).

2 Scientific opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for 
renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-
GMO-RX-007) (Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze NK603 × 
MON 810 za obnovitev odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA-
GMO-RX-007)). EFSA Journal 2018;16(2):5163: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163

1 Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application 
(Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-
tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food 
and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto (Mnenje 
Znanstvenega odbora za gensko spremenjene organizme o vlogi družbe Monsanto 
(EFSA-GMO-UK-2004-01) za dajanje gensko spremenjene koruze, odporne proti 
glifosatu in insektom, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 za uporabo v živilih 
in krmi). EFSA Journal (2005) 309, 1-22: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309

2 Monografije IARC, zvezek 112: ocena petih organofosfatnih insekticidov in herbicidov, 
20. marec 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

1 Glej npr. El-Shamei Z. S., Gab-Alla A. A., Shatta A. A., Moussa E. A., Rayan A. M., 
Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG) (Histopatološke spremembe v nekaterih organih podganjih samcev, 
krmljenih z gensko spremenjeno koruzo (Ajeeb ZG)). Journal of American Science, 
2012, 8(9), str. 1117-1123: 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

2 Székács A, Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control 
(Primerjalni vidiki uporabe toksina Cry pri zatiranju žuželk). Objavljeno v: Ishaaya I., 
Palli S. R., Horowitz A. R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, 
Dordrecht, Nizozemska, Springer, 2012, str. 195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

3 Glej Register vprašanj EFSA, Priloga G k vprašanju št. EFSA-Q-2017-00028 –
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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 začasno prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za 
odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler veljavni postopek odobritve, ki se je 
izkazal za neustreznega, ne bo spremenjen tako, da se odpravijo njegove 
pomanjkljivosti;

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

1 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.


