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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2020 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo MON 89034 (MON-89Ø34-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 
(D069149/02 – 2020/2895(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 (MON-89Ø34-3), so 
iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (D069149/02),

– 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 26. oktobra 2020 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 (EFSA) sprejela 
3. decembra 2008 in objavila 18. decembra 20083,

– ob upoštevanju mnenja, ki ga je agencija EFSA sprejela 25. septembra 2019 in objavila 

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

EFSA‐GMO‐NL‐2007‐37) za dajanje na trg proti insektom odporne gensko 
spremenjene soje MON89034 za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003, ki jo je oddala družba Monsanto, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/909

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/909


7. novembra 20191,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, v katerih je nasprotoval odobritvi gensko 
spremenjenih organizmov2,

1 Znanstveno mnenje odbora EFSA o gensko spremenjenih organizmih o oceni gensko 
spremenjene koruze MON 89034 za obnovitev odobritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1829/2003 (vloga EFSA-GMO-RX-015), strokovno glasilo agencije EFSA 17(11), 
leto 2019, 5845, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845

2 Evropski parlament je v osmem zakonodajnem obdobju sprejel 36 resolucij, s katerimi 
je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov. Poleg tega je v devetem 
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).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o obnovitvi odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), so iz njega sestavljeni ali 
proizvedeni, v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta (Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0054).

 – 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 (Sprejeta 
besedila, P9_TA(2019)0055),

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije 
MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × 
DAS-40278-9 ali so iz njih sestavljeni ali narejeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0056).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko 
spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih genskih transformacijskih 
dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21, so iz nje sestavljeni ali 
proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Svet 
(Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0057).

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845


– 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 2009/813/ES1 odobreno dajanje živil in krme, ki 
vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, 
na trg; ker področje uporabe navedene odobritve zajema tudi dajanje na trg proizvodov, 
ki niso živila in krma ter vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 ali so iz 
nje sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje;

B. ker je Monsanto Europe N.V. v imenu Monsanto Company, Združene države Amerike, 
3. avgusta 2018 v skladu s členoma 11 in 23 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri Komisiji 
vložil vlogo za obnovitev odobritve;

C. ker je agencija EFSA 3. decembra 2008 o prvotni vlogi za odobritev sprejela pozitivno 
mnenje in ga objavila 18. decembra 2008;

D. ker je agencija EFSA 25. septembra 2019 sprejela tudi pozitivno mnenje o vlogi za 
obnovitev in ga objavila 7. novembra 2019;

E. ker je bila koruza MON 89034 gensko spremenjena tako, da proizvaja beljakovini 
Cry1A.105 in Cry2Ab2 – sintetični insekticidni beljakovini (znani tudi kot Bt toksina) s 
povečano toksičnostjo (v primerjavi z naravnimi bakterijami, iz katerih izvirata), za 

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2020 o osnutku izvedbenega sklepa 
Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 
87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (sprejeta besedila, 
P9_TA(2020)0069).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2020 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko 
spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 
89034, MIR162 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi 
Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1111 v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0291).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2020 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 
SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, 
P9_TA(2020)0292).

 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2020 o osnutku izvedbenega 
sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko 
spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in 
gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 
87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0293).

1 Odločba Komisije 2009/813/ES z dne 30. oktobra 2009 o odobritvi dajanja na trg 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 (MON-89Ø34-3), so 
iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 289, 5.11.2009, str. 21).



zatiranje določenih škodljivih vrst metuljev1;

F. 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 
pri pripravi osnutka sklepa upoštevati vse ustrezne določbe prava Unije in druge 
legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

Pomisleki držav članic glede mnenj agencije EFSA

G. ker so države članice v posvetovalnem obdobju v zvezi s prvotno vlogo za odobritev 
predložile številne kritične pripombe na osnutek mnenja agencije EFSA2; ker te kritične 
pripombe vključujejo pomisleke, da študija o krmljenju brojlerjev ni primerna za oceno 
toksikološke varnosti, ker ne upošteva toksikoloških končnih točk, da predlog vlagatelja 
za načrt okoljskega spremljanja ne izpolnjuje ciljev iz Priloge VII k Direktivi 
2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta3, da kombinirani učinki obeh toksinov niso 
bili proučeni, da ni mogoče izključiti višje alergenosti zaradi beljakovin Cry1A.105 in 
Cry2Ab2 v hrani in krmi iz gensko spremenjene koruze MON 89034 ter da je 
preuranjeno sklepati, da sta koruza MON 89034 in običajna koruza v bistvu 
enakovredni;

H. ker so države članice v posvetovalnem obdobju v zvezi z vlogo za obnovitev ponovno 
predložile številne kritične pripombe na osnutek mnenja agencije EFSA4; ker te kritične 
pripombe vključujejo ugotovitev, da v zadnjih letnih poročilih o spremljanju ni 
omenjeno, da so bile v Evropi (v Franciji) nedavno odkrite prostoživeče populacije 
teozinta, ki se lahko križajo s koruzo, in da načrt spremljanja, ki temelji na soglasju iz 
Odločbe Komisije 2005/635/ES5, in poročila o spremljanju (2010–2018) vsebujejo 
številne pomanjkljivosti ter niso v skladu niti z Direktivo 2001/18/ES in ustreznimi 
smernicami, niti s smernicami agencije EFSA o okoljskem spremljanju po dajanju na 
trg; poleg tega so številne države članice ponovno izrazile zaskrbljenost glede začetne 
ocene tveganja, ki jo je opravila EFSA6;

Neveljavne študije toksičnosti
I. ker so bile varnostne študije o akutni toksičnosti in razkroju v prebavnih sokovih 

izvedene z beljakovinama Cry1A.105 in Cry2Ab2, ki nastajata v sevu bakterije E. coli; 

1 Prvo mnenje agencije EFSA, str. 21, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845.

2 Pripombe držav članic: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2007-042.

3 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 – Izjava Komisije (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).

4 Pripombe držav članic: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2018-00673.

5 Odločba Komisije 2005/635/ES z dne 31. avgusta 2005 o dajanju na trg, v skladu z 
Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, proizvod iz oljne repice 
(Brassica napus L., sorta GT73), gensko spremenjen za odpornost na herbicid glifosat 
(UL L 228, 3.9.2005, str. 11).

6 Glej uvodno izjavo G.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5845
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-042
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-042
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673


ker je pristojni organ ene od držav članic izrazil zaskrbljenost zaradi neenakovrednosti 
beljakovin, ki se tvorijo v bakteriji E. coli in koruzi MON 890341, kar vzbuja dvome o 
veljavnosti teh študij o toksičnosti;

J. ker toksikološkim testom, ki so izvedeni z izoliranimi beljakovinami, na splošno ni 
mogoče pripisati velikega pomena, saj se učinki beljakovin v kombinaciji s samo 
rastlino ne upoštevajo;

K. ker na primer nekatere rastline, tudi koruza, naravno proizvajajo proteinazne inhibitorje 
(PI), ki dokazano upočasnjujejo razgradnjo toksinov Bt; ker je toksičnost toksina Bt, 
zaužitega skupaj z rastlinskim tkivom, zaradi tega veliko višja, kot če se zaužije samo 
toksin; ker je študija iz leta 1990, ki so jo izvedli znanstveniki pri podjetju Monsanto, 
pokazala, da je insekticidna aktivnost toksinov Bt celo ob prisotnosti izjemno nizkih 
ravni PI do 20-krat višja2; ker Evropska agencija za varnost hrane v svojih ocenah 
tveganja gensko spremenjenih rastlin Bt nikoli ni ocenila niti omenila tega učinka;

L. ker je bilo dokazano, da lahko dejavniki, ki povečujejo toksičnost toksinov Bt, vplivajo 
tudi na njihovo selektivnost3: če se poveča učinkovitost delovanja toksina Bt na ciljne 
organizme, se lahko tudi zmanjša njegova selektivnost, tako da za učinke toksina Bt 
postane dovzeten širši razpon neciljnih organizmov; ker več študij kaže na učinkovanje 
PI v kombinaciji s toksini Bt na neciljne žuželke4, čeprav ni bila doslej opravljena še 
nobena sistematična raziskava;

M. ker tveganje večje toksičnosti za ljudi in sesalce zaradi interakcije med PI in toksini Bt v 

1 Glej pripombe države članice, str. 7: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1193 in 
pripombe države članice, str. 27: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2018-00673.

2 MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., 
Fuchs, R.L., ‘Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine 
protease inhibitors’ (Potenciacija insecticidne aktivnosti bakterije Bacillus thuringiensis 
z inhibitorji serinskih proteaz), Journal of Agricultural and Food Chemistry 1990, 38, 
str. 1145–1152. 

3 Glej na primer Then, C., ‘Risk assessment of toxins derived from Bacillus thuringiensis: 
synergism, efficacy, and selectivity’ (Ocena tveganja toksinov bakterije Bacillus 
thuringiensis: sinergizmi, učinkovitost in selektivnost), Environmental Science 
Pollution Research 2010, 17, str. 791–797.

4 Glej na primer Han, P., Niu, C.Y., Lei, C.L., Cui, J.J., Desneux, N., ‘Quantification of 
toxins in a Cry1Ac + CpTI cotton cultivar and its potential effects on the honey bee 
Apis mellifera L.’ (Kvantifikacija toksinov v gojeni sorti bombaža Cry1Ac + CpTI in 
potencialni učinki na domačo čebelo), Ecotoxicology 2010,19, str.1452–1459, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z; Babendreier, D., Kalberer, 
N.M., Romeis, J., Fluri, P., Mulligan, E. and Bigler, F., ‘Influence of Bt-transgenic 
pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the 
hypopharyngeal glands in honeybees’ (Vpliv zaužitja Bt-transgenega peloda, 
toksinov Bt in proteaznih inhibitorjev na razvoj krmilne žleze pri čebelah), Apidologie 
2005, 36(4), str. 585–594, https://doi.org/10.1051/apido:2005049; Liu, X.D., Zhai, B.P., 
Zhang, X.X., Zong, J.M., ‘Impact of transgenic cotton plants on a non-target pest, Aphis 
gossypii Glover’ (Učinek transgenih bombažnih rastlin na neciljno vrsto bombažne 
listne uši). Ecological Entomology, 30(3), str. 307–315, https://doi.org/10.1111/j.0307-
6946.2005.00690.x.

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1193
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-010-0530-z
https://doi.org/10.1051/apido:2005049
https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x
https://doi.org/10.1111/j.0307-6946.2005.00690.x


gensko spremenjenih rastlinah ni znano;

Vprašanja glede sposobnosti povečanja imunskega odziva s pomočjo Bt

N. ker številne študije ugotavljajo, da so bili opaženi stranski učinki izpostavljenosti 
toksinom Bt, ki lahko vplivajo na imunski sistem, ter da imajo lahko nekateri toksini Bt 
adjuvantne lastnosti1, kar pomeni, da lahko povečajo alergenost drugih beljakovin, s 
katerimi pridejo v stik;

O. ker EFSA sicer priznava, da je bilo dokazano, da beljakovina Cry1Ac2 povečuje 
sposobnost imunskega odziva, vendar ugotavlja, da koruza ni pogosto alergeno živilo 
ter da učinek beljakovin Cry na imunski odziv, ugotovljen pri visokem intragastričnem 
ali intranazalnem odmerku, verjetno ni tvegan z vidika alergenosti3; ker EFSA na drugi 
strani ne upošteva dejstva, da koruza proizvaja PI4, zato je treba domnevati, da se 
toksini Bt razgradijo veliko počasneje, če se zaužijejo z rastlinskim materialom, v 
primerjavi z zaužitjem samega toksina; ker je lahko ta razlika povezana s sposobnostjo 
povečanja imunskega odziva, zaradi česar so študije z uporabo izoliranih beljakovin 
neuporabne; ker ni bila izvedena nobena empirična študija, s katero bi raziskali 
dejansko imunogenost toksina Bt, ki ga proizvaja gensko spremenjena rastlina; ker je 
bila razgradnja beljakovin v prebavnih tekočinah, ki je pomembna tudi za oceno 
morebitne alergenosti, preizkušena z uporabo izoliranih beljakovin, proizvedenih v 
bakteriji E.coli;

Kmetijske rastline z genom Bt: učinki na neciljne organizme in povečana odpornost

P. ker v nasprotju z uporabo insekticidov pri katerih gre za izpostavljenost v času 
škropljenja in v omejenem času po škropljenju, uporaba gensko spremenjenih rastlin, 
odpornih proti škodljivcem, pomeni stalno izpostavljenost ciljnih in neciljnih 
organizmov toksinom Bt;

Q. ker se domneva, da toksini Bt kažejo en sam ciljni način delovanja, ne more več šteti za 
pravilno in ker učinkov na neciljne organizme ni mogoče izključiti5; ker je vse več 
dokazov o raznolikih učinkih na neciljne organizme; ker je v nedavnem pregledu 
navedenih 39 strokovno pregledanih publikacij, v katerih so ugotovljeni znatni škodljivi 
učinki toksinov Bt na številne vrste zunaj predvidenega področja učinkovanja6;

1 Za pregled glej Rubio-Infante, N. & Morno-Fierros, L., „An overview of the safety and 
biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals“ (Pregled varnosti in 
bioloških učinkov toksinov Bacillus thuringiensis Cry na sesalce), Journal of Applied 
Toxicology, maj 2016, 36(5): str. 630-
648http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full. 

2 Cry1Ac je eden od peščice toksinov Bt, ki jih je EFSA podrobno preučila. 
3 Prvo mnenje EFSA, str. 16, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/909. 
4 Glej uvodno izjavo K.
5 Glej na primer Hilbeck, A. in Otto, M., „Specificity and combinatorial effects of 

Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment“ (Specifičnost 
in kombinirani učinki toksinov Bacillus thuringiensis Cry v oceni tveganja gensko 
spremenjenih organizmov), Frontiers Environmental Science 2015, 3:71.

6 Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., „Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk 
assessment approach for GM Bt plants fails by design“ (Insekticidne rastline Bt – 
pristop agencije EFSA k oceni tveganja za gensko spremenjene rastline Bt je v zasnovi 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/909


R. ker lahko kombinirani učinki, kot je kombinacija s PI, bistveno prispevajo k toksičnosti 
toksinov Bt; ker je vprašanje selektivnosti zlasti pomembno pri sintetičnih toksinih Bt, 
kot sta Cry1A.105 in Cry2Ab2, ki lahko kažejo nižjo selektivnost v kombinaciji z višjo 
toksičnostjo; ker EFSA še vedno meni, da toksini Bt vplivajo le na ozek razpon 
neciljnih organizmov, in ne upošteva morebitnih kombiniranih učinkov; ker bi lahko 
bilo z razlitji, odpadki in gnojem toksinom Bt izpostavljenih več neciljnih organizmov;

S. ker v oceni tveganja niso bili ocenjeni nobeni učinki na neciljne organizme; ker pristojni 
organ ene od držav članic navaja, da študije ne zadostujejo za sklep, da bodo 
izpostavljenost okolja in s tem učinki na neciljne organizme zanemarljivi in da 
eksperimentalni dokazi iz maloštevilnih razpoložljivih študij kažejo, da bodo toksini Bt 
prisotni v fekalijah živine, krmljenih z rastlinami z genom Bt, in zato bi bilo treba pred 
vsako tržno uporabo teh rastlin izvesti preizkuse, da se ugotovijo poznejši učinki in 
tveganja za neciljne organizme1;

T. ker v oceni tveganj ni bil upoštevan razvoj odpornosti ciljnih škodljivcev na toksine Bt, 
kar bi lahko privedlo do uporabe manj okoljsko varnih pesticidov ali povečanih 
odmerkov in števila uporab pesticidov na gensko spremenjenih rastlinah v državi 
pridelave; ker agencija ZDA za varstvo okolja v naslednjih treh do petih letih predlaga 
postopno ukinitev številnih sedanjih križancev koruze Bt in nekaterih sort bombaža Bt, 
in sicer zaradi povečanja odpornosti žuželk na te rastline2;

U. ker se trditve, da naj bi uporaba rastlin z genom Bt vodila k zmanjšanju uporabe 
insekticidov, ne ujemajo z nedavno študijo, objavljeno v Združenih državah Amerike3, 
v kateri je bilo ugotovljeno, da več analiz vpliva rastlin z genom Bt na vzorce uporabe 
pesticidov ni upoštevalo tretiranja semen, zaradi česar je bilo zmanjšanje uporabe 
insekticidov, povezanih z rastlinami z genom Bt, morda precenjeno (zlasti očitno pri 
podatku o škropljenih površinah); ker ista študija ugotavlja, da se tretiranje semen z 
neonikotinoidi pogosto uporablja skupaj s koruzo in sojo z genom Bt, da ima lahko ta 
vzorec uporabe neželene posledice, in sicer odpornost pri ciljnih škodljivcih, izbruhe 
neciljnih škodljivcev in onesnaževanje s škodljivimi posledicami za prostoživeče živali 
in rastline, ter da so se nekateri od teh učinkov že pojavili; ker je Unija prepovedala 
uporabo treh neonikotinoidov na prostem, vključno s premazi za semena, zaradi 

neuspešen), RAGES 2020, str. 4, 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-
Insecticidal%20Bt%20plants.pdf.

1 Pripombe držav članic, str. 16: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2018-00673.

2 https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-
phasing-dozens-bt-corn

3 Douglas, M. R., Tooker, J. F., Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven 
Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management 
in U.S. Field Crops (Široka uporaba tretiranih semen je povzročila hitro rast uporabe 
neonikotinoidskih insekticidov in preventivnega zatiranja škodljivcev pri poljščinah v 
ZDA), Environmental Science and Technology, 2015, št. 49(8), str. 5088–5097, 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g


njihovega vpliva na medonosne čebele in druge opraševalce1;

V. ker je Unija pogodbenica Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, v kateri je jasno 
zapisano, da imajo tako države izvoznice kot države uvoznice jasno mednarodno 
odgovornost glede biološke raznovrstnosti;

Pregled strokovne literature

W. ker Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 503/20132 od vložnika zahteva, da za postopek 
podaljšanja opravi pregled strokovne literature; ker je bilo z iskanjem literature najdenih 
285 publikacij, vendar je vlagatelj po uporabi lastnih meril za upravičenost/vključitev le 
pet publikacij ocenil kot pomembne za oceno varnosti hrane in krme ali molekularno 
karakterizacijo; ker je pristojni organ ene države članice pripomnil, da iskanje literature 
ni ustrezno obravnavalo morebitnih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in živali, saj v 
iskanje niso bili vključeni naslednji iskalni izrazi: „toksičnost“, „toksičen“, „raziskave 
na živalih“, „toksični učinki“, „škodljivi učinki“ in „vpliv na zdravje“3; ker pregledi 
literature, ki jih izvajajo prosilci za podaljšanje odobritev GSO, na splošno niso zelo 
kakovostni;

Nedemokratično odločanje

X. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 26. oktobra 2020, ni bilo sprejeto mnenje, kar 
pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

Y. ker Komisija priznava, da je problematično, da mora še vedno sprejemati sklepe o 
odobritvah gensko spremenjenih organizmov, ki jih ne podpira kvalificirana večina 
držav članic, kar bi morala biti kvečjemu izjema, vendar je zdaj to postalo že pravilo pri 
odločanju o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme;

Z. ker je Evropski parlament v osmem zakonodajnem obdobju sprejel 36 resolucij, v 
katerih nasprotuje temu, da bi gensko spremenjene organizme, namenjene za živila in 
krmo, dali na trg (33 resolucij) ter da bi te organizme gojili v Uniji (tri resolucije); ker je 
v svojem devetem mandatu nasprotoval že enajstim tovrstnim odobritvam; ker niti ene 
odobritve teh gensko spremenjenih organizmov ni podprla kvalificirana večina držav 
članic; ker je Komisija sama priznala demokratični primanjkljaj, odsotnost podpore 
držav članic in nasprotovanje Parlamenta, a vseeno še naprej sprejema odobritve za 
gensko spremenjene organizme;

AA. ker lahko Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 sklene, da ne bo odobrila 

1 Neonikotinoidi, 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal
/neonicotinoids_en. 

2 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 503/2013 z dne 3. aprila 2013 o vlogah za 
odobritev gensko spremenjenih živil in krme v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi uredb Komisije (ES) št. 641/2004 in 
(ES) št. 1981/2006 (UL L 157, 8.6.2013, str. 1).

3 Pripombe držav članic, str. 1: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2018-00673.

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00673


gensko spremenjenega organizma, če tega ne podpre kvalificirana večina držav članic v 
odboru za pritožbe1; ker za to ni treba spreminjati zakonodaje;

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, namreč da se v skladu s splošnimi načeli iz 
Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta2 omogoči visoka raven 
varstva življenja in zdravja ljudi, zdravja in zaščite živali ter okoljskih interesov in 
interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjenimi živili in krmo, ob tem pa zagotovi 
učinkovito delovanje notranjega trga;

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

4. pozdravlja, da je Komisija v pismu z dne 11. septembra 2020 poslancem končno 
priznala, da je treba pri odločitvah o odobritvi gensko spremenjenih organizmov 
upoštevati trajnostnost3; vendar je globoko razočaran, da je Komisija 28. septembra 
2020 kljub nasprotovanju Parlamenta in večine držav članic dovolila uvoz še ene vrste 
gensko spremenjene soje4;

5. poziva Komisijo, naj čim prej nadaljuje pripravo meril o trajnostnosti ter vanjo v celoti 
vključi Parlament; jo poziva, naj zagotovi informacije o tem, kako bo ta proces izvajala 
in v kakšnem časovnem okviru;

6. znova poziva Komisijo, naj upošteva obveznosti, ki jih ima Unija po mednarodnih 
sporazumih, kot so Pariški sporazum o podnebnih spremembah, konvencija OZN o 
biološki raznovrstnosti in cilji OZN za trajnostni razvoj;

7. znova poziva Komisijo, naj ne odobri več gensko spremenjenih organizmov za gojenje 
ali za živila in krmo, kadar države članice ne podajo mnenja odboru za pritožbe, kar je v 
skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 182/2011;

8. poziva agencijo EFSA, naj končno prizna, da obstajajo precejšnje razlike med 
naravnimi beljakovinami Bt in tistimi, ki se tvorijo pod vplivom sintetičnih transgenov 
v gensko spremenjenih pridelkih, ter naj razširi oceno tveganja, da bo upoštevala vse 
interakcije in kombinirane učinke med toksini Bt, gensko spremenjenimi rastlinami in 
njihovimi sestavnimi deli, ostanki škropljenja s komplementarnimi herbicidi, okoljem 
ter posledicami za zdravje in varnost hrane;

9. poziva agencijo EFSA, naj ne sprejema več študij toksičnosti, pri katerih so bile 
uporabljene izolirane beljakovine, saj se te po sestavi in bioloških učinkih najverjetneje 
razlikujejo od tistih, ki jih rastlina proizvede sama, zahteva pa naj tudi, da se vsi testi 

1 Komisija vlogo „lahko“ odobri, 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.

2 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).

3 https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf 
4 MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100.

https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


izvedejo s tkivom gensko spremenjene rastline;

10. poziva agencijo EFSA, naj zagotovi, da se bodo podatki iz terenskih poskusov oziroma 
rastlinjakov nanašali na dovolj širok razpon kmetijskih in okoljskih pogojev, da bo 
mogoče oceniti vse stresne dejavnike, ki bi lahko po pričakovanjih med pridelavo 
vplivali na izražanje genov in sestavo rastline;

11. poziva agencijo EFSA, naj poskrbi, da se bodo podatki iz terenskih poskusov oziroma 
rastlinjakov nanašali na dovolj širok razpon različnih sort, da bo mogoče oceniti vpliv 
različnih genskih podlag na izražanje genov in sestavo rastline;

12. poziva agencijo EFSA, naj zahteva podatke o posledicah uživanja hrane in krme iz 
gensko spremenjenih rastlin za črevesno floro;

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


