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SPREJETA BESEDILA
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Gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1) 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno sojo MON 89788 (MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v 
promet v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(D061871/04 – 2019/2857(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje 
na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 89788 (MON-89788-1), 
so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta (D061871/04),

– 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) Uredbe,

– ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz 
člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 30. aprila 2019 in na podlagi 
katerega mnenje ni bilo sprejeto, ter glasovanja v odboru za pritožbe, ki je potekalo 5. 
junija 2019, na podlagi katerega mnenje prav tako ni bilo sprejeto,

– 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 2. julija 
2008 in ki je bilo objavljeno 11. julija 20083,

1 UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
3 Mnenje Znanstvenega odbora o gensko spremenjenih organizmih v zvezi z vlogo (sklic 

EFSA-GMO-NL-2006-36) za dajanje na trg na glufosinat odporno gensko spremenjeno 
sojo MON89788 za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1829/2003, ki jo je oddala družba Monsanto, Strokovno glasilo agencije EFSA 
(2008)758, str. 1–23, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758


– ob upoštevanju mnenja v zvezi z obnovitvijo, ki ga je Evropska agencija za varnost 
hrane sprejela 17. oktobra 2018 in ki je bilo objavljeno 16. novembra 20181,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko 
spremenjenih organizmov (GSO)2,

– ob upoštevanju člena 112(2) in (3) Poslovnika,

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane;

A. ker je bilo z Odločbo Komisije 2008/933/ES3 odobreno dajanje na trg proizvodov, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni 
(soja MON 89788);

B. ker je imetnik dovoljenja Monsanto Europe S.A./N.V. v imenu Monsanto Company 
20. novembra 2017 v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri Komisiji 
vložil vlogo za obnovitev odobritve;

C. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 17. oktobra 2018 sprejela pozitivno 
mnenje4 v zvezi s podaljšanjem dovoljenja, ki je bilo objavljeno 16. novembra 2018;

D. ker Uredba (ES) št. 1829/2003 določa, da gensko spremenjena živila in krma ne smejo 
imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, in da mora Komisija 

1 Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene soje MON 89788 za obnovitev 
odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA‐GMO‐RX‐011), 
Strokovno glasilo agencije EFSA 2018;16(11):5468, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468.

2 Evropski parlament je v 8. zakonodajnem obdobju sprejel 36 resolucij, s katerimi je 
nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov. Poleg tega je v 
9. zakonodajnem obdobju sprejel naslednje resolucije:

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno 
koruzo MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, 
P9_TA(2019)0028),

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo 
gensko spremenjeno sojo A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0029),

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in 
gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 
89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9, v skladu z Uredbo (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0030).

3 Odločba Komisije 2008/933/ES z dne 4. decembra 2008 o odobritvi dajanja na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON89788 (MON-89788-1), so iz 
nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 333, 11.12.2008, str. 7).

4 Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene soje MON 89788 za obnovitev 
odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA‐GMO‐RX‐011), 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468


pri pripravi osnutkov sklepov upoštevati vse ustrezne določbe zakonodaje Unije in 
druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

E. ker je soja MON 89788 spremenjena tako, da je odporna proti herbicidom na osnovi 
glifosata; ker je bila soja MON 89788 razvita z namenom odpornosti na glifosat, in sicer 
tako, da izraža beljakovino CP4 EPSPS1;

Neocenjevanje ostankov glifosata in metabolitov

F. ker vrsta študij kaže, da se pri gensko spremenjenih poljščinah, odpornih na herbicide, 
poveča uporaba teh herbicidov, predvsem zaradi pojava pleveli, ki so odporne na 
herbicide2; ker se zato lahko pričakuje, da bodo posevki soje MON 89788 izpostavljeni 
tako višjim kot večkratnim dozam glifosata, kar bo potencialno privedlo do večje 
količine ostankov v pridelku;

G. ker še vedno obstajajo pomisleki glede rakotvornosti glifosata; ker je Evropska agencija 
za varnost hrane novembra 2015 ocenila, da glifosat verjetno ni rakotvoren, Evropska 
agencija za kemikalije pa je marca 2017 ocenila, da njegova uvrstitev med rakotvorne 
snovi ni utemeljena; ker pa je za razliko od njiju Mednarodna agencija za raziskave 
raka, specializirana agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji, 
leta 2015 glifosat uvrstila med verjetno rakotvorne snovi za ljudi; ker več nedavnih 
strokovno pregledanih znanstvenih študij potrjuje rakotvoren potencial glifosata3;

H. ker je lahko način, kako se v gensko spremenjenih rastlinah komplementarni herbicidi 
razgradijo, ter sestava in s tem toksičnost razgradnih produktov („metaboliti“) posledica 
same genske spremembe4; ker po mnenju EFSA manjkajo toksikološki podatki, 
potrebni za oceno tveganja za potrošnike v zvezi s številnimi razgradnimi produkti 
glifosata, ki so pomembni za gensko spremenjene poljščine, odporne na glifosat5;

Strokovno glasilo agencije EFSA 2018;16(11):5468, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468.

1 Prvotno mnenje EFSA, str. 1.
2 Glej na primer Bonny, S. (2016) „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, 

Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Gensko spremenjene poljščine, odporne 
na herbicide, plevel in herbicidi: pregled in učinek), Environmental Management, januar 
2016; 57(1), str. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 in Benbrook, 
C. M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first 
sixteen years (Vpliv gensko spremenjenih poljščin na uporabo pesticidov v ZDA – 
prvih šestnajst let), Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, zvezek 24(1), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24. 

3 Glej na primer https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887; 
 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 in
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/. 
4 To velja za glifosat, kot je navedeno v Pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov 

za glifosat v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005), ki ga je opravila EFSA, 
Strokovno glasilo agencije EFSA 2018;16(5):5263, str. 12, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263.

5 Sklep agencije EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno 
snovjo glifosat. Strokovno glasilo EFSA 2015;13(11):4302, str. 3 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302


Odsotnost mejnih vrednosti ostankov in s tem povezanih kontrol

I. ker bi bilo treba v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta1, 
katere namen je zagotoviti visoke ravni varstva potrošnikov, določiti specifične mejne 
vrednosti ostankov za hrano in krmo, proizvedeno v tretjih državah, kadar zaradi 
uporabe pesticidov pride do ravni ostankov, ki je različna od tiste, do katere pride v 
okviru kmetijske prakse v Uniji2; ker to velja za uvožene gensko spremenjene poljščine, 
odporne na herbicide, in sicer zaradi večje količine herbicidov, ki se uporablja v 
primerjavi z gensko nespremenjenimi poljščinami;

J. ker pa iz pregleda obstoječih mejnih vrednosti ostankov za glifosat, ki ga je leta 2018 
opravila EFSA, izhaja, da so bili podatki nezadostni za določitev mejnih vrednosti 
ostankov in vrednosti ocene tveganja za glifosat v zvezi z več gensko spremenjenimi 
poljščinami, tudi za sojo z modifikacijo EPSPS3;

K. ker se šteje, da ocenjevanje ostankov herbicidov in njihovih metabolitov na gensko 
spremenjenih rastlinah ne sodi na področje pristojnosti odbora EFSA za gensko 
spremenjene organizme in se zato ne izvaja v okviru procesa odobritve gensko 
spremenjenih organizmov;

L. ker so številni pristojni organi držav članic v pripombah na oceno tveganja Evropske 
agencije za varnost hrane opozorili, da je pomanjkanje analize vplivov ostankov 
herbicidov na gensko spremenjene poljščine in z njimi povezanih zdravstvenih tveganj 
skrb vzbujajoče4;

Druge pripombe

M. ker so številne države članice izrazile zaskrbljenost glede kakovosti načrta okoljskega 
spremljanja po dajanju na trg, saj naj med drugim ne bi v celoti dosegal ciljev iz Priloge 
VII Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta5 ali ustreznih dopolnilnih 
smernic; države članice so tudi splošno opomnile, da je spremljanje soje MON 89788 
neustrezno, da ne zagotavlja zanesljivih podatkov, ki bi podpirali sklep, da uvoz in 
uporaba soje MON 89788 ne vplivata negativno na zdravje ali okolje, ter da ne 
zagotavlja ustreznih ugotovitev glede varnosti njene uporabe za prehrano živali in 
ljudi6;

N. ker je agencija EFSA kot odziv na pripombe držav članic večkrat navedla svoje mnenje, 

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o 
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega 
izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1). 

2 Glej uvodno izjavo 26 Uredbe (ES) št. 396/2005.
3 Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za glifosat v 

skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005, Strokovno glasilo agencije EFSA 2018, 
16(5):5263, str. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263.

4 Pripombe držav članic glede soje MON 89788 so dostopne v registru vprašanj agencije 
EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.

5 Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o 
namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi 
Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).

6 Pripombe držav članic glede soje MON 89788 so dostopne v registru vprašanj agencije 
EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?1
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?1


da je potrebna nadaljnja razprava med vlagatelji in Komisijo kot odgovorno za 
obvladovanje tveganja v zvezi s praktičnim izvajanjem okoljskega spremljanja po 
dajanju trg gensko spremenjenih rastlin, namenjenih uvozu in predelavi;

O. ker delovna skupina za biotehnologijo francoske Agencije za hrano, okolje ter zdravje 
in varnost pri delu navaja, da zaradi preveč omejevalnega pregleda literature, ki ga je 
opravil izvajalec znanstvenih študij, objavljenega od prve odobritve soje MON 89788, 
ne more priti do zaključka glede varnosti soje MON 89788;

P.  ker je gensko spremenjena soja, ki se prideluje v državah, kot sta Brazilija in 
Argentina, glavni vzrok za obsežno krčenje gozdov; ker ta vidik, skupaj z obveznostmi 
Unije v okviru ciljev trajnostnega razvoja OZN, Pariške podnebne pogodbe in drugih 
mednarodnih ciljev biotske raznovrstnosti, ni bil upoštevan v postopku odobritve;

Nedemokratično odločanje

Q. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 30. aprila 2019, ni bilo sprejeto mnenje, kar 
pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino; ker tudi na 
glasovanju odbora za pritožbe 5. junija 2019 mnenje ni bilo sprejeto;

R. ker Komisija priznava, da je dejstvo, da sklepe o odobritvi gensko spremenjenih 
organizmov še naprej sprejema, ne da bi za to glasovala kvalificirana večina držav 
članic, kar je resnična izjema za odobritve proizvodov kot celoto, vendar je postalo 
norma za odločanje pri odobritvah gensko spremenjenih živil in krme, problematično1; 
ker je predsednik Komisije to prakso že večkrat obžaloval kot nedemokratično2;

S. ker je Evropski parlament v osmem zakonodajnem obdobju sprejel skupno 36 resolucij, 
v katerih nasprotuje dajanju na trg gensko spremenjenih organizmov za živila in krmo 
(33 resolucij) ter gojenju teh organizmov v Uniji (tri resolucije); ker se med državami 
članicami ni oblikovala kvalificirana večina, ki bi podpirala odobritev katerega koli 
izmed teh gensko spremenjenih organizmov; ker Komisija sicer priznava demokratične 
pomanjkljivosti, odsotnost podpore držav članic in nasprotovanje Parlamenta, a vseeno 
še naprej daje odobritve za gensko spremenjene organizme;

T. ker ni treba spremeniti zakona, da bi Komisija lahko zavrnila odobritev gensko 
spremenjenega organizma, kadar se v odboru za pritožbe ne oblikuje kvalificirana 
večina držav članic v prid odobritvi3;

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

1 Glej na primer obrazložitveni memorandum zakonodajnega predloga Komisije 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 Komisije z dne 
14. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011.

2 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).

3 Komisija „lahko“ nadaljuje z odobritvijo, če v odboru za pritožbe ni kvalificirane večine 
držav članic v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 182/2011, vendar to ni nujno.



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 svoje delo v 
zvezi s tem predlogom Komisije;

5. poziva Komisijo, naj medtem preneha izdajati odobritve za gensko spremenjene 
organizme, kadar države članice v odboru za pritožbe ne podajo mnenja, in sicer tako za 
gojenje kot za uporabo v živilih in krmi, v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 
182/2011;

6. poziva Komisijo, naj ne odobri nobene gensko spremenjene poljščine, odporne proti 
herbicidom, dokler ne bodo za vsak primer posebej temeljito preiskana tveganja za 
zdravje, povezana z ostanki, kar zahteva polno oceno ostankov škropljenja gensko 
spremenjenih poljščin s komplementarnimi herbicidi, njihovimi metaboliti in 
morebitnimi kombiniranimi učinki;

7. 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 živila in krmo;

8. Ponovno izraža zaskrbljenost, da zaradi močne odvisnosti Unije od uvoza živalske krme 
v obliki soje povzroča krčenje gozdov v tretjih državah, in želi spomniti, da je mogoče 
cilje trajnostnega razvoja OZN doseči le, če bodo dobavne verige postale trajnostne in 
se bodo dosegale sinergije med politikami2;

9. poziva Komisijo, naj ne dovoli uvoza gensko spremenjene soje, razen če je mogoče 
jasno dokazati, da njena pridelava ni neposredno ali posredno prispevala h krčenju 
gozdov;

10. poziva Komisijo, naj obravnava obveznosti Unije v skladu z mednarodnimi sporazumi, 
kot so Pariški sporazum o podnebnih spremembah, Konvencija OZN o biološki 
raznovrstnosti in cilji OZN za trajnostni razvoj, kot „ustrezne določbe prava Unije“ 
in/ali „upravičene dejavnike“ v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 ter jim pripiše težo, 
ki si jo zaslužijo, prav tako pa naj sporoča, kako so bili upoštevani v postopku 

1 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 o preglednem in 
odgovornem upravljanju naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (Sprejeta 
besedila, P8_TA(2018)0333), odstavek 67.



odločanja;

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


