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Geneticky modifikovaná cukrovka H7-1 (KM-ØØØH71-4) 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. května 2018 o návrhu prováděcího 

rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení potravin a krmiv vyrobených 

z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivech (D055630–01 – 2018/2651(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení 

uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-

ØØØH71-4) na trh podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D055630-01), 

– 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. 11 odst. 3 

a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení, 

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

článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 19. března 2018 a na němž 

nebylo přijato žádné stanovisko, 

– s ohledem na článek 11 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 přijaté dne 26. října 

2017, které bylo zveřejněno dne 16. listopadu 20173, 

– 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  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065


 

 

modifikovaných organismů1, 

                                                 
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 (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 71). 

  –  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 (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, 
s. 19). 

  –  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 (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, 
s. 17). 

  –  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 (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 
15). 

  –  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 modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z 
genetických modifikací, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 
86, 6.3.2018, s. 108). 

  –  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 (Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 111). 

  –  Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, 
kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 
810 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0388). 

  –  Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, 
kterým se povoluje uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na 
trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0389). 

  –  Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o 
uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování 
(Přijaté texty, P8_TA(2016)0386). 

  –  Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o 
uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování 
(Přijaté texty, 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 (Přijaté 
texty, 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 (Přijaté 
texty, P8_TA(2017)0123). 

  –  Usnesení 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0215). 

  –  Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o 
povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 
(BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214). 

  –  Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-
68416-4, 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0341). 

  –  Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × 
A5547-127, 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0377). 

  –  Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-
44406-6, 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0378). 

  –  Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1), 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0396). 

  –  Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 
40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0397). 

  –  Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise 
o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 
88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), 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 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0398). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0398+0+DOC+XML+V0//CS


 

 

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

potravin, 

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

A. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2004 předložily společnosti KWS SAAT AG 

a Monsanto Europe S.A. příslušným orgánům Spojeného království podle článků 5 a 17 

nařízení (ES) č. 1829/2003 žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které 

jsou vyrobeny z cukrovky H7-1, na trh (dále jen „geneticky modifikovaná cukrovka H7-

1“); 

B. vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 2007/692/ES1 povolilo uvedení potravin, 

složek potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 na trh; 

vzhledem k tomu, že před tímto rozhodnutím Komise přijal dne 5. prosince 2006 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) 

č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 14. prosince 20062 (dále jen 

„stanovisko úřadu EFSA z roku 2006“); 

C. vzhledem k tomu, že dne 20. října 2016 předložily společnosti KWS SAAT SE 

a Monsanto Europe S.A./N.V. společně žádost o obnovení povolení vydaného v souladu 

s rozhodnutím 2007/692/ES; 

D. vzhledem k tomu, že dne 26. října 2017 přijal úřad EFSA v souladu s články 6 a 18 

nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 16. listopadu 

20173 (dále jen „stanovisko úřadu EFSA z roku 2017“); 

E. vzhledem k tomu, že obnovená žádost se co do rozsahu týká potravin a krmiv, které 

jsou vyrobeny z geneticky modifikované cukrovky H7-1, nebo potravin, které obsahují 

složky vyrobené z geneticky modifikované cukrovky H7-1, určených k dovozu 

a zpracování4; vzhledem k tomu, že k příkladům těchto produktů patří cukr, sirup, 

sušená dužina a melasa, které jsou všechny získávány z kořene cukrovky; vzhledem 

k tomu, že dužina a melasa se kromě jiného používají jako krmivo5; 

                                                 
  –  Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, 

kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky 
modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), 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 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0051). 

  –  Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o 
povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 
87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a 
geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, 
MON 89034 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení 
rozhodnutí 2010/420/EU (Přijaté texty, P8_TA(2018)0052). 

1  Rozhodnutí Komise 2007/692/ES ze dne 24. října 2007, kterým se povoluje uvedení 
potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-
4) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
(Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 69). 

2  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431  
3  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065  
4  stanovisko úřadu EFSA z roku 2017, s. 3: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065 
5  stanovisko úřadu EFSA z roku 2006, s. 1 a s. 7: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5065
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/431


 

 

F. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované 

potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní 

prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná 

ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou 

záležitost; 

G. vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultace ke stanovisku 

úřadu EFSA z roku 20061 i stanovisku úřadu EFSA z roku 20172 předložily řadu 

kritických poznámek; vzhledem k tomu, že členské státy kritizují mimo jiné skutečnost, 

že nebyly provedeny zkoušky s částmi kořene, které se často mísí s melasou a používají 

se jako krmivo v podobě granulí, že třítýdenní studii výkonnosti krmiva podávaného 

ovcím nelze považovat za reprezentativní, neboť není jasné, zda byly posouzeny 

parametry významné z toxikologického hlediska, že nebyl poskytnut vědecký důkaz, 

který by podpořil tvrzení, že „expozice lidí danému proteinu bude zanedbatelná“, že 

pokud jde o alergenicitu, nebyly provedeny žádné experimentální zkoušky se samotným 

geneticky modifikovaným organismem, že studie provedené s izolovaným proteinem 

nejsou přesvědčivým důkazem bezpečnosti a že analýza složení neobsahuje údaje 

o fosforu a hořčíku doporučované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; 

H. vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná cukrovka H7-1 exprimuje protein CP4 

EPSPS, který zajišťuje toleranci vůči glyfosátu; vzhledem k tomu, že následně je nutné 

očekávat, že rostliny geneticky modifikované cukrovky H7-1 budou vystaveny vyšším 

a často opakovaným dávkám glyfosátu, které povedou nejen k větší zátěži v podobě 

reziduí ve sklizni, ale též mohou ovlivnit složení rostlin a jejich agronomické 

charakteristiky; 

I. vzhledem k tomu, že ačkoli je glyfosát obvykle rozprašován na listy rostliny, může se 

nahromadit v kořenech v důsledku přenosu v rámci rostliny nebo vstřebávání skrze 

půdu; vzhledem k tomu, že vstřebávání glyfosátu skrze kořeny se objevilo u řady druhů 

plodin, včetně řep; vzhledem k tomu, že tento způsob expozice je významný, neboť 

kořeny jsou hlavní částí zachycující glyfosát při stékání z polí3; 

J. vzhledem k tomu, že informace o úrovni reziduí herbicidů a jejich metabolitech a 

o jejich distribuci v rámci celé rostliny jsou zásadní pro důkladné posouzení rizik 

geneticky modifikovaných rostlin tolerantních k herbicidům; vzhledem k tomu, že podle 

vědecké komise pro geneticky modifikované organismy úřadu EFSA nespadají úrovně 

reziduí glyfosátu do její kompetence; vzhledem k tomu, že rezidua glyfosátu 

v geneticky modifikované cukrovce H7-1 a veškeré možné změny v jejím složení 

a agronomických charakteristikách v důsledku expozice glyfosátu úřad EFSA 

neposoudil; 

K. vzhledem k tomu, že podle vědecké komise pro pesticidy úřadu EFSA obecně nelze 

vyvodit závěry o bezpečnosti reziduí z postřiku geneticky modifikovaných plodin 

                                                 
1  Příloha G – poznámky členských států: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2004-164  

2  Příloha E – poznámky členských států: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2017-00026  

3  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-164
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2017-00026


 

 

formacemi glyfosátu1; vzhledem k tomu, že přísady a směsi používané v komerčních 

přípravcích k postřiku glyfosátem mohou vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná 

látka2; vzhledem k tomu, že Unie již odstranila z trhu přísadu známou jako 

polyethoxylovaný (POE) lojový amin z důvodu obav ohledně toxicity látky; vzhledem 

k tomu, že problematické přísady a směsi však mohou být přesto povoleny v zemích, 

kde se pěstuje geneticky modifikovaná cukrovka H7-1 (USA, Kanada a Japonsko); 

L. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají otázky ohledně karcinogenity glyfosátu; 

vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát 

pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 

dospěla v březnu 2017 k závěru, že žádná klasifikace není nutná; vzhledem k tomu, že 

v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové 

zdravotnické organizaci klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro 

člověka; vzhledem k tomu, že Parlament zřídil zvláštní výbor pro povolování pesticidů 

ze strany Unie, který pomůže stanovit, zda úřad EFSA a agentura ECHA dodržely 

příslušné mezinárodní vědecké standardy a zda nebyly závěry agentur Unie ohledně 

karcinogenity glyfosátu nezákonně ovlivněny průmyslem; 

M. vzhledem k tomu, že Komise v současnosti neukládá členským státům povinnost 

posuzovat rezidua glyfosátu v cukrovce s cílem zajistit dodržování maximálních limitů 

reziduí v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu pro roky 2018, 2019 

a 2020 v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/6603; vzhledem k tomu, 

že členské státy rovněž nebudou posuzovat rezidua glyfosátu v cukrovce s cílem zajistit 

dodržování maximálních limitů reziduí podle prováděcího nařízení Komise (EU) 

2018/5554; vzhledem k tomu, že tedy není známo, zda rezidua glyfosátu v dovážené 

geneticky modifikované cukrovce H7-1 dodržují maximální limity reziduí stanovené 

Unií; 

N. vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl k závěru, že veškerá reprezentativní využití 

glyfosátu pro konvenční plodiny (tj. plodiny, jež nejsou geneticky modifikované) 

s výjimkou jednoho představovala „riziko pro volně žijící necílové suchozemské 

obratlovce“, přičemž u některých z hlavních využití pro konvenční plodiny objevil také 

vysoké dlouhodobé riziko pro savce5; vzhledem k tomu, že agentura ECHA 

klasifikovala glyfosát jako toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky; 

vzhledem k tomu, že negativní dopady využití glyfosátu na biologickou rozmanitost 

a životní prostředí jsou široce zdokumentovány; vzhledem k tomu, že například studie 

z USA z roku 2017 nalezla negativní vzájemnou souvislost mezi používáním glyfosátu 

                                                 
1  Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik 

účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. Sborník EFSA 2015, 
13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666  
3  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/660 ze dne 6. dubna 2017 o koordinovaném 

víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2018, 2019 a 2020 s cílem zajistit 
dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného 
a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto 
reziduím pesticidů (Úř. věst. L 94, 7.4.2017, s. 12). 

4  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 o koordinovaném 
víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit 
dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a 
živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto 
reziduím pesticidů (Úř. věst. L 92, 10.4.2018, s. 6). 

5  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666


 

 

a nadbytkem dospělých jedinců motýlů druhu monarcha stěhovavý, zejména 

v oblastech, kde je soustředěno zemědělství1; 

O. vzhledem k tomu, že opětovné povolení uvedení geneticky modifikované cukrovky H7-

1 na trh bude nadále vytvářet poptávku po jejím pěstování ve třetích zemích; vzhledem 

k tomu, že jak je uvedeno výše, na geneticky modifikované rostliny tolerantní 

k herbicidům se (v porovnání s rostlinami, jež nejsou geneticky modifikované) 

používají vyšší a opakované dávky herbicidů, neboť byly záměrně navrženy za tímto 

účelem;  

P. vzhledem k tomu, že Unie je smluvní stranou Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, 

jejíž smluvní strany musí zajistit, aby činnosti spadající do jejich pravomoci nebo pod 

jejich kontrolu nepoškozovaly životní prostředí jiných členských států či oblastí mimo 

hranice jejich jurisdikce2; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda obnovit povolení 

pro geneticky modifikovanou cukrovku H7-1, nebo ne, spadá do pravomoci Unie; 

Q. vzhledem k tomu, že vznik geneticky modifikovaných plodin tolerantních k několika 

selektivním herbicidům je výsledkem především rychlého vývoje odolnosti plevele vůči 

glyfosátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny; vzhledem 

k tomu, že v roce 2015 existovalo na světě alespoň 29 druhů plevele odolných vůči 

glyfosátu3; 

R. vzhledem k tomu, že dne 19. března 2018 Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví 

zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 hlasováním rozhodl nevydat žádné 

stanovisko; 

S. vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od 

vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost musela přijímat rozhodnutí o povolení bez 

podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení 

dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento 

postup obecně, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných 

potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Juncker tuto praxi odsoudil 

jako nedemokratickou4; 

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

mění nařízení (ES) č. 1829/20035 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení zamítl a vyzval 

Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový; 

U. vzhledem k tomu, že ve 14. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by 

Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit 

v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména pokud se 

tento akt týká citlivých oblastí, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin 

a ochrana životního prostředí; 

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

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

                                                 
1  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719 
2  Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, článek 3: 

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03  
3  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 
4  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). 

5  Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165. 

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03


 

 

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

předpisy Unie, neboť není slučitelný 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 vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí; 

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 se odstranily 

nedostatky stávajícího postupu; 

5. vyzývá zejména Komisi, aby dodržela své závazky podle Úmluvy OSN o biologické 

rozmanitosti tím, že pozastaví veškerý dovoz geneticky modifikovaných rostlin, které 

jsou tolerantní ke glyfosátu; 

6. vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní 

k herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými 

herbicidy a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde 

se tyto rostliny pěstují; 

7. vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů 

a jejich reziduí do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních 

k herbicidům bez ohledu na to, zda je daná geneticky modifikovaná rostlina určena 

k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo; 

8. připomíná její závazek pokročit v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 182/2011, s cílem zajistit, aby mimo jiné v případě, že Stálý výbor pro 

potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky 

modifikovaných organismů, ať už co se týče pěstování, nebo co se týče potravin 

a krmiv, Komise svůj návrh stáhla; vyzývá Radu, aby co nejdříve pokročila v práci na 

tomtéž návrhu Komise; 

9. 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. 


