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Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího 

rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky 

modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivech (D050183 – 2017/2674(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní 

vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D050183), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 

2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech1, a zejména na čl. 7 odst. 3, 

čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení, 

– s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle 

článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 27. března 2017 a na němž 

nebylo přijato žádné stanovisko,  

– s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 

ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí2,  

– s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 26. 

října 2016, které bylo zveřejněno dne 5. prosince 20163; 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské 

státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky 

                                                 
1  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

modifikovaných organismů1, 

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin, 

                                                 
1  – usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu 

z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči 
některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 
110), 
– usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 
ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky 
modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 
(P8_TA(2015)0456), 
– usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 
89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (P8_TA(2016)0040), 
– usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 
89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (P8_TA(2016)0039), 
– usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-
2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (P8_TA(2016)0038), 
– usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z 
genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 
(P8_TA(2016)0271), 
– usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o 
uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-
27531-4) na trh (P8_TA(2016)0272), 
– usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na 
trh za účelem pěstování (P8_TA(2016)0388), 
– usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh 
(P8_TA(2016)0389), 
– usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování 
(P8_TA(2016)0386), 
– usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování 
(P8_TA(2016)0387), 
– usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-
210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 
(P8_TA(2016)0390), 
– usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × 
MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři 
z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo 
jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (P8_TA(2017)0123). 



 

 

– s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že dne 11. listopadu 2010 podala společnost Dow AgroSciences 

Europe v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu 

Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují kukuřici 

DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny; vzhledem k tomu, že žádost se 

rovněž vztahuje na uvedení na trh geneticky modifikované kukuřice DAS-40278-9 

v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, pro jakákoli jiná použití než 

v potravinách a krmivech jako jakákoli jiná kukuřice, s výjimkou pěstování; 

B. vzhledem k tomu, že dne 26. října 2016 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

přijal v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které 

bylo zveřejněno dne 5. prosince 20161; 

C. vzhledem k tomu, že kukuřice DAS-40278-9 exprimuje protein AAD-1, který rostlině 

propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi kyseliny 2,4-

dichlorfenoxyoctové (2,4-D) a aryloxyfenoxy-propionátů; 

D. vzhledem k tomu, že nezávislé vědecké studie vyvolávají znepokojení nad riziky, které 

účinná látka 2,4-D představuje pro vývoj embryí, vrozené vady a narušení činnosti 

endokrinního systému; vzhledem k tomu, že není jasné, zda a do jaké míry výrobky 

z kyseliny 2,4-D obsahují nečistoty vysoce toxických dioxinů a furanů, jež jsou pro 

člověka karcinogenní, mají vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního 

systému člověka, a které přetrvávají v životním prostředí a hromadí se v potravinovém 

řetězci2;  

E. vzhledem k tomu, že schválení účinné látky 2,4-D bylo obnoveno v roce 2015; 

vzhledem k tomu, že přítomnost nečistot, jako jsou dioxiny a furany, byla zjištěna pod 

určitými úrovněmi; vzhledem k tomu, že žadatel dosud nepředložil informace 

o potenciálních endokrinních vlastnostech látky3; 

F. vzhledem k tomu, že udělení povolení k dovozu kukuřice DAS-40278-9 do Unie 

bezpochyby povede ke zvýšení jejího pěstování v jiných částech světa, jako např. ve 

Spojených státech, Brazílii a Argentině, a k odpovídajícímu zvýšení používání 

herbicidů na bázi kyseliny 2,4-D a aryloxyfenoxy-propionátů; vzhledem k tomu, že 

nezávislý výzkum také vyjadřuje znepokojení nad velkými nedostatky ve srovnávacích 

posouzeních, vážnými mezerami v toxikologických hodnoceních (jako např. skutečnost, 

že v rámci krmné studie nebylo požadováno testování celé rostliny, nebyly zváženy 

dlouhodobé či kumulativní účinky, nebyl probrán dopad na reprodukční systémy 

a studie na zvířatech vykazovaly metodologické nedostatky) a nad neprůkazným 

posouzením možného dopadu na imunitní systém4; 

                                                 
1  K dispozici na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633. 
2  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-

2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf. 
3  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2033 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění 
příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 
8). 

4  Bauer-Panskus/Then: Vyjádření organizace Testbiotech k vědeckému stanovisku úřadu 
EFSA k žádosti společnosti DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) pro 
uvedení na trh geneticky modifikované kukuřice DAS-40278-9, která je odolná vůči 
herbicidům, lze nalézt na adrese: https://www.testbiotech.org/node/1862. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633.
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
https://www.testbiotech.org/node/1862


 

 

G. vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily 

řadu kritických připomínek; vzhledem k tomu, že tyto připomínky se mimo jiné týkají: 

chybějících nebo nedostatečných údajů, chybějících odůvodnění, protichůdných tvrzení 

v žádosti, špatně navržených zkoušek, chybějících zkoušek, např. pokud jde 

o alergenicitu, sporných výsledků studií o posouzení bezpečnosti, neexistence 90denní 

studie subchronické toxicity s celými potravinami, což znemožňuje posoudit potenciální 

riziko konzumace potravinářských výrobků z dané kukuřice, jakož i výběr a podobu 

studií zohledňovaných při posouzení rizik1; 

H. vzhledem k tomu, že navzdory těmto obavám, úřad EFSA nepovažoval monitorování 

potravin a krmiv vyrobených z kukuřice DAS-40278-9 po uvedení na trh za nezbytné; 

I. vzhledem k tomu, že na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví 

zvířat, které proběhlo podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 dne 27. března 2017, 

nebylo vydáno žádné stanovisko; vzhledem k tomu, že 16 členských států hlasovalo 

proti, zatímco pouze 9 členských států, zastupujících 36,22 % obyvatel EU, hlasovalo 

ve prospěch a 3 členské státy se hlasování zdržely; 

J. vzhledem k tomu, že jak v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu 

předloženému dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud 

jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných 

potravin a krmiv na svém území (COM(2015)0177), tak v důvodové zprávě 

k legislativnímu návrhu předloženému dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 182/2011, vyjádřila Komise politování nad skutečností, že od vstupu nařízení 

(ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení bez podpory 

stanovisek výborů členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému 

rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při 

rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; 

vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi při několika příležitostech 

odsoudil jako nedemokratickou2; 

K. vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 20153, v prvním čtení zamítl a vyzval 

Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový; 

L. vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se 

stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při 

výkonu prováděcích pravomocí, je jasně uvedeno, že: „Zvažuje-li Komise přijetí dalších 

návrhů prováděcích aktů týkajících se zvláště citlivých oblastí, zejména daní, zdraví 

spotřebitelů, bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí, bude ve snaze 

o nalezení vyváženého řešení pokud možno respektovat převládající názor, který by se 

mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu.“; 

1. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci 

stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003; 

                                                 
1  Viz Seznam otázek úřadu EFSA, příloha G k otázce č. EFSA-Q-2010-01326, který je k 

dispozici na internetové adrese: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2010-01326. 

2  např. v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v 
politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo 
v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016). 

3  Přijaté texty, P8_TA(2015)0379. 



 

 

2. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními 

předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle 

obecných zásad stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/20021 spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského 

života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů 

spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při 

současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu; 

3. vyzývá Komisi, aby návrh prováděcího rozhodnutí vzala zpět; 

4. vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí 

o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení 

povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby odstranil nedostatky 

stávajícího postupu; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států. 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 


