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Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide 
o obnovenie povolenia na uvedenie na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky 
modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059688/02 – 
2019/2521(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení 
vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia na uvedenie 
na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 
× Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1829/2003 (D059688/02),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách1, a najmä na 
jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

– so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 
podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 
a na základe ktorého nebolo vydané žiadne stanovisko,

– so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie2,

– so zreteľom na stanovisko, ktoré prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 
25. októbra 2017 a ktoré bolo uverejnené 28. novembra 20173,

1 Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Assessment of genetically modified oilseed rape MS8 × RF3 for renewal of 

authorisation under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-004), 
(Posúdenie geneticky modifikovanej repky olejnej MS8 × RF3 na účely obnovenia 



– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. februára 2017, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu 
geneticky modifikovaných organizmov1,

– so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín,

– so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A. keďže 20. mája 2016 spoločnosť Bayer CropScience AG predložila Komisii v súlade 
s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie povolenia na 
uvedenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie 2007/232/ES,2 na trh 
(ďalej len „žiadosť o obnovenie“);

B. keďže rozhodnutím 2007/232/ES sa povolilo uvádzať na trh krmivá, ktoré obsahujú 
geneticky modifikovanú repku olejnú Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, 
a rozsah tohto povolenia sa vzťahoval aj na produkty, ktoré obsahujú repku olejnú Ms8, 
Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, na iné použitie ako potraviny alebo krmivo 
s výnimkou pestovania;

C. keďže 25. októbra 2017 úrad EFSA prijal priaznivé stanovisko v súvislosti so žiadosťou 

povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-004), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067. 

1 Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely 
pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu 
proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).

 – Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 
2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo 
vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71). 

 – Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 
MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 
31.1.2018, s. 19). 

 – Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 
MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 
31.1.2018, s. 17). 

 – Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 
FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 
15). 

 – Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 
Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve 
alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ 
C 86, 6.3.2018, s. 108). 



o obnovenie v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003;

D. keďže Komisia na žiadosť žiadateľa rozhodla, že zmení predchádzajúce vykonávacie 
rozhodnutie Komisie 2013/327/EÚ1 tak, aby do neho bol začlenený rozsah produktov, 
na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2007/232/ES; keďže návrh vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie teda mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ a zrušuje 
rozhodnutie 2007/232/ES; keďže legitimita takéhoto prístupu je otázna;

E. keďže počas trojmesačného obdobia konzultácií bolo predložené množstvo kritických 
pripomienok2; keďže členské štáty kritizovali okrem iného skutočnosť, že prístup 
žiadateľa k monitorovaniu nebol v súlade s požiadavkami prílohy VII k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES3 ani s usmerneniami EFSA, že v správach 
o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, ktoré predložil žiadateľ, sa 
vyskytovali základné nedostatky a že neposkytli spoľahlivé údaje na podporu záveru, že 
v súvislosti s dovozom alebo používaním geneticky modifikovanej repky olejnej Ms8, 
Rf3 a Ms8 x Rf3 nenastali nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie;

F. keďže geneticky modifikovaná repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf3 bola umelo 
vyvinutá, aby bola odolná voči používaniu herbicídu glufosinát;

G. keďže uplatňovanie doplnkového herbicídu je súčasťou bežných poľnohospodárskych 
postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom, a preto možno očakávať, že 

 – Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení 
geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na 
trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111). 

 – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o 
obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 
na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76). 

 – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. 
v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80). 

 – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o 
uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ 
C 215, 19.6.2018, s. 70). 

 – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o 
uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ 
C 215, 19.6.2018, s. 73). 

 – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-
24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 
215, 19.6.2018, s. 83). 

 – Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a 
geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 
59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 
23.8.2018, s. 34). 

 – Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 



tieto rastliny budú vystavené vyšším aj opakovaným dávkam, čo povedie nielen k 
vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri zbere, a teda aj v dovezenom výrobku, ale môže 
ovplyvniť aj zloženie geneticky modifikovanej rastliny a jej agronomické vlastnosti;

H. keďže používanie glufosinátu už v Únii nie je povolené, pretože bol klasifikovaný ako 
toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú hraničné kritériá stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20091;

I. keďže rezíduá z postrekov herbicídmi nepatria do pôsobnosti vedeckej skupiny EFSA 
pre geneticky modifikované organizmy; keďže nebol posúdený vplyv postrekov 
geneticky modifikovanej repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf3 glufosinátom; keďže 
informácie o hladinách rezíduí herbicídov a metabolitov sú nevyhnutné, aby bolo 
možné dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny odolné 
voči herbicídom;

J. keďže členské štáty nie sú povinné merať rezíduá glufosinátu v dovážanej repke olejnej, 
aby zabezpečili dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí v rámci koordinovaného 
viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 20212;

K. keďže okrem možnosti, že zvieratá a ľudia v Únii budú naďalej vystavené vysokým 
hladinám rezíduí glufosinátu, ktorý sa vyskytuje v tejto geneticky modifikovanej repke 
olejnej, expert príslušného orgánu tiež vyjadril obavy v súvislosti s metabolitom N-
acetyl-glufosinátom, ktorý je produkovaný v geneticky modifikovanej repke olejnej 
Ms8 x Rf3, ale nie v jej geneticky nemodifikovanom ekvivalente3; keďže hoci sa v 

obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo 
vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71). 

 – Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť 
na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-
GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67). 

 – Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, 
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o 
geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, 
ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo 
vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54). 

 – Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo 
vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55). 

 – Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené 
(Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60). 

 – Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 



štúdii z roku 2013 uvádza, že N-acetyl-glufosinát môže mať neurotoxické účinky, táto 
skutočnosť nebola v rámci posúdenia EFSA vyhodnotená;

L. keďže na základe hlasovania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 
podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 3. decembra 2018, 
nebolo vydané žiadne stanovisko, a preto kvalifikovaná väčšina členských štátov 
povolenie nepodporila;

M. keďže v obidvoch dôvodových správach k legislatívnym návrhom, tak k legislatívnemu 
návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, 
pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky 
modifikovaných potravín a krmív na svojom území, ako aj k legislatívnemu návrhu 
predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia 
vyjadrila poľutovanie nad skutočnosťou, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska 
výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, 
čo je v postupe ako celku skutočne výnimkou, sa stalo normou pri rozhodovaní 
o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie 
Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil takýto postup ako nedemokratický1;

N. keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní2 zamietol legislatívny návrh 

modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh 
produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z 
nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122). 

 – Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-
Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127). 

 – Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej 
zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133). 

 – Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh 
produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z 
nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051). 



z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby 
ho stiahla a predložila nový návrh;

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec 
vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2. domnieva sa, že navrhnuté vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právom 
Únie, pretože nie je zlučiteľné s jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým 
je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/20021 poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského 

 – Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 
MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-
ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, 
MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052). 

 – Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh 



produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-
4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197). 

 – Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh 
produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), 
sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).

 – Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a 
geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 
59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, 
P8_TA(2018)0222).

 – Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje 
povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 
NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo 
vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).

 – Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú 
kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).

 
2 Rozhodnutie Komisie 2007/232/ES z 26. marca 2007 o uvedení produktov repky olejnej 

(Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikovaných na účely 
tolerancie voči herbicídu na báze glufozinátu amónneho na trh v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 20). 

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/327/EÚ z 25. júna 2013, ktorým sa povoľuje 
uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 
a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedených 
geneticky modifikovaných organizmov na trh v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 57).

2 Poznámky členského štátu, príloha G, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00569 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení 
smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018 o koordinovanom 
viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov 
rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich 
(Ú. v. EÚ L 92, 10.4.2018, s. 6). 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569


života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia 
a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami 
a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4. vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnej geneticky modifikovanej rastliny na 
použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorej bola vyvolaná tolerancia voči herbicídu, 
ktorého použitie v Únii nie je povolené, v tomto prípade glufosinátu;

5. vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči 
herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov doplnkovými herbicídmi, 
metabolitmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny 
pestujú;

6. vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových 
herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín odolných 
voči herbicídom, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na 
pestovanie v Únii alebo dovážaná ako potravina alebo krmivo;

7. opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej 
práci v súvislosti s návrhom Komisie;

8. vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa 
žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili 
nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

9. vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový 
reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na 
použitie v potravinách alebo krmivách;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.

3 Poznámky členského štátu, príloha G, s. 18, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00569 

1 Pozri napríklad jeho úvodné vyhlásenie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 
15. júla 2014, ktoré bolo neskôr zahrnuté do politických usmernení pre novú Európsku 
komisiu, alebo jeho správu o stave Únie za rok 2016 predloženú 14. septembra 2016.

2 Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým 

sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín 
(Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
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