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Gensko spremenjena koruza 1507 × NK603 (DASØ15Ø7-1 × MON-
ØØ6Ø3-6) 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa 
Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno 
koruzo NK603 × MON 810 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta (D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D060917/01),

– 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 7. marca 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 (agencija EFSA) 
sprejela 20. junija 2018 in je bilo objavljeno 25. julija 20183,

– 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 

1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
3 Odbor agencije EFSA za gensko spremenjene organizme, 2018. Znanstveno mnenje o 

oceni gensko spremenjene koruze GA21 za obnovitev odobritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1829/2003 (vloga EFSA-GMO-RX-008). EFSA Journal 2018;16(7): 5347. 



članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, 
2017/0035(COD)),

– 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,

1 – 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). 



A. ker je bilo z Odločbo Komisije 2007/703/ES1 odobreno dajanje na trg živil in krme, ki 

 – 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). 

 – 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, 
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-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. 



vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × NK603, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni; ker področje uporabe navedene odobritve zajema tudi dajanje na trg 

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). 

 – 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 × 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 
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).



proizvodov, ki niso živila in krma, ter vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 
NK603 ali so iz nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za 
gojenje;

 – 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 o 
spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2013/327/EU v zvezi z obnovitvijo odobritve 
dajanja na trg živil, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico Ms8, Rf3 in Ms8 × 
Rf3 ali so iz nje sestavljena, 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).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno 
koruzo 4114 (DP-ØØ4114-3), 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)0196).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o osnutku 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 (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2019)0197).



B. ker sta družbi Pioneer Overseas Corporation v imenu Pioneer Hi-Bred International, 
Inc. in Dow AgroSciences Europe v imenu Dow AgroSciences LLC 20. oktobra 2016 
Komisiji skupaj predložili vlogo v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 
za obnovitev te odobritve;

C. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 25. julija 2018 v skladu s členoma 6 
in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 izdala pozitivno mnenje glede obnovitve odobritve;

D. ker je agencija EFSA v svojem mnenju navedla, da so vložniki pri v okviru pregleda 
literature evidentirali 120 objav, od katerih je bila po tem, ko so vložniki uporabili 
merila za upravičenost in vključenost, ki so jih sami vnaprej določili, po njihovem 
mnenju relevantna le ena objava – mnenje odbora agencije EFSA o gensko 
spremenjenih organizmih;

E. ker agencija EFSA kljub temu, da bi se po njenem mnenju pregledi literature vložnikov 
v prihodnosti lahko izboljšali, ni opravila sistematičnega pregleda literature, temveč je 
enostavno ocenila pregled literature, ki ga je izvedel vložnik, in na podlagi tega sklenila, 
da novih objav, ki bi vzbujale pomisleke glede varnosti, ni;

F. ker se za druge ocenjene postavke, kot so bioinformacijski podatki, spremljanje po 
dajanju na trg in splošna ocena, agencija EFSA preprosto zanaša na informacije, ki jih 
navedejo vložniki, in posledično prevzame oceno vložnikov;

G. ker je agencija svoje mnenje sprejela na predpostavki, da je sekvenca DNK dveh s v 
gensko spremenjeni koruzi NK603 × MON 810 enaka sekvenci v prvotno ocenjenih 
transformacijah; ker se zdi, da ta hipoteza ne temelji na podatkih ali dokazih, ki so jih 
predložili vložniki, temveč zgolj na izjavi, ki so jo predložili;

H. ker v agenciji EFSA priznavajo, da se letna poročila o spremljanju okolja po dajanju na 
trg, ki jih predlagajo vložniki, v glavnem nanašajo na splošni nadzor nad uvoženim 
gensko spremenjenim rastlinskim materialom; ker v agenciji EFSA menijo, da je 
potrebna nadaljnja razprava z vložniki in odgovornimi za obvladovanje tveganja v zvezi 
s praktičnim izvajanjem poročil o okoljskem spremljanju po dajanju na trg, npr. glede 
dejanskih podatkov, zbranih o izpostavljenosti in/ali škodljivih učinkih, ki se izvajajo v 
obstoječih sistemih spremljanja;

I. ker gensko spremenjena koruza 1507 × NK603 izraža gen cry1F, ki zagotavlja zaščito 
proti nekaterim škodljivim vrstam metuljev, gen pat, ki zagotavlja odpornost proti 
herbicidom na osnovi glufosinat-amonija, in gen cp4 epsps, ki zagotavlja odpornost 
proti herbicidom na osnovi glifosata;

J. ker gensko spremenjene rastline Bt skozi celo življenjsko dobo izražajo insekticidni 

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. Marca 2019 o odobritvi dajanja 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 
in podkombinacije Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 in MIR162 × 
1507, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (P8_TA(2019)0198).

1 Odločba Komisije 2007/703/ES z dne 24. oktobra 2007 o odobritvi dajanja v promet 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte 1507xNK603 (DAS-
Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 285, 31.10.2007, str. 47).



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

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 je 
veljavnost odobritve glufosinata 31. julija 2018 potekla4;

L. 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 razvrstitev ni upravičena; 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 ljudi5;

M. ker je uporaba komplementarnih herbicidov, v tem primeru glifosata in glufosinata, del 
redne kmetijske prakse pri pridelavi na herbicide odpornih rastlin in se zato lahko 
pričakuje, da bodo ostanki škropljenja prisotni na pridelku in da bodo njegova 
neizogibna sestavina;

N. ker je treba zato pričakovati, da bo gensko spremenjena koruza izpostavljena večjim in 
pogostejšim odmerkom glifosata in glufosinata, zaradi česar bo v pridelku več njunih 
ostankov, poleg tega pa bi to lahko vplivalo tudi na sestavo gensko spremenjene rastline 
koruze in njenih agronomskih značilnosti;

O. ker so informacije o vrednostih ostankov herbicidov in njihovih metabolitov ključnega 
pomena za temeljito oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti 
herbicidom; ker se šteje, da ostanki škropljenja s herbicidi ne sodijo na področje 
pristojnosti Odbora EFSA za gensko spremenjene organizme; ker učinki škropljenja 

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. 1127–1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

2 Szekacs 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., izd. Advanced Technologies for Managing Insect Pests 
(Napredne tehnologije za zatiranje škodljivcev). Dordrecht, Nizozemska: Springer; 
2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

3 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS 
in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

4 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

5 Monografije IARC, zvezek 112: Some organophosphate insecticides and herbicides 
(Nekateri organofosfatni insekticidi in herbicidi) 20. marec 2015
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf). 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf


gensko spremenjene koruze s herbicidi niso bili ocenjeni, prav tako pa ni bil ocenjen 
kumulativni učinek škropljenja z glifosatom in glufosinatom;

P. ker je Unija pogodbenica Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, na podlagi katere 
morajo pogodbenice zagotoviti, da dejavnosti pod njihovo jurisdikcijo ne povzročajo 
škode okolju drugih držav1; ker je odločitev o odobritvi gensko spremenjene koruze v 
pristojnosti Unije;

Q. ker se pripombe, ki so jih države članice predložile v trimesečnem posvetovalnem 
obdobju, nanašajo med drugim na: neupoštevanje smernic agencije EFSA v zvezi s 
poročili o okoljskem spremljanju po dajanju na trg, več pomanjkljivosti v teh poročilih, 
vključno z dejstvom, da je bila pojava teozinta kot divje sorte koruze v Evropi prezrta in 
da ni informacij o tem, kaj se dogaja s toksini Bt v okolju; pomisleki glede zanesljivosti 
podatkov za potrditev sklepa ocene tveganj; nezadostnost predlaganega načrta 
spremljanja; neustrezen pregled literature, katerega posledica je izpustitev pomembnih 
študij, ter neprimerna izjava, da je pregledana literatura nerelevantna; neobstoj 
podatkov, ki bi dokazovali, da je zaporedje omenjene vrste koruze, ki vsebuje zložbo 
transformacijskega dogodka 1507 × NK603, identično prvotno ocenjenemu 
transformacijskemu dogodku2;

R. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 7. marca 2019, ni bilo sprejeto mnenje, kar 
pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

S. ker je Komisija večkrat3 izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da od začetka veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejema sklepe o odobritvi brez podpore Stalnega odbora za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje 
končne odločitve, 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 Juncker to prakso označil za nedemokratično4;

T. ker je Parlament 28. oktobra 2015 v prvi obravnavi5 zavrnil zakonodajni predlog z dne 
22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga 
umakne in predloži novega;

U. ker bi morala Komisija v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 182/2011 v čim 
večji možni meri ravnati tako, da ne bi nasprotovala nobenemu 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 Člen 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
2 Glej Register vprašanj agencije EFSA, Priloga G k vprašanju EFSA-Q-2018-00509, na 

voljo na spletu na naslednji povezavi: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/
3 Glej na primer obrazložitveni memorandum zakonodajnega predloga Parlamenta 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 obrazložitveni memorandum zakonodajnega predloga z dne 14. februarja 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011.

4 Glej 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).

5 UL C 355, 20.10.2017, str. 165.

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/


V. ker je v Uredbi (ES) št. 1829/2003 navedeno, da gensko spremenjena živila in krma ne 
smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje in da mora 
Komisija pri pripravi sklepa o obnovitvi odobritve upoštevati vse ustrezne določbe 
prava Unije in druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

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, ki naj bi v skladu s splošnimi načeli iz 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1 zagotovil osnovo za 
zagotavljanje visoke ravni varstva življenja in zdravja ljudi, zdravja in zaščite živali ter 
okoljskih interesov in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjenimi živili in 
krmo ob zagotavljanju učinkovitega delovanja notranjega trga;

3. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4. 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;

5. poziva Komisijo, naj začasno prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za 
odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler postopek za pridobitev dovoljenja 
ne bo spremenjen tako, da bodo odpravljene pomanjkljivosti v sedanjem postopku, za 
katerega se je izkazalo, da je neustrezen;

6. 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;

7. poziva Komisijo, naj izpolni svoje zaveze v okviru Konvencije OZN o biološki 
raznovrstnosti, zlasti pa naj ne dovoli uvoza gensko spremenjenih rastlin, pri katerih je 
bila dosežena odpornost na herbicid, ki ni odobren za uporabo v Uniji, za uporabo v 
živilih ali krmi;

8. poziva Komisijo, naj ne odobri nobene gensko spremenjene rastline, odporne na 
herbicide, brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi in 
njihovimi komercialnimi pripravki, kot se uporabljajo v državah gojenja;

9. 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.


