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Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a 
podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 
1507
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího 
rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky 
modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × 
MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sestávají z nich nebo jsou z 
nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
(D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které 
obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 
a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, 
sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060244/03),

– 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 
a čl. 19 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. ledna 2019 
a nevedlo k vydání žádného stanoviska,

– 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 
31. května 2018, které bylo zveřejněno dne 11. července 20183,

1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vědecké stanovisko k posouzení geneticky modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × 

1507 × GA21 a tří podkombinací nezávisle na jejich původu pro použití v potravinách a 



– s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky 
modifikovaných organismů1,

krmivech v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003 (žádost EFSA-GMO-DE-2010–86), 
EFSA Journal 2018, 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309. 

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 modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři 
z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní 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 semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na 
trh za účelem pěstování, (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 76). 

 – Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Úř. 
věst. C 215, 19.6.2018, s. 80). 

 – Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Úř. 
věst. C 215, 19.6.2018, s. 70). 

 – Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Úř. 
věst. C 215, 19.6.2018, s. 73). 

 – 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 (Úř. věst. C 215, 
19.6.2018, s. 83). 

 – 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 (Úř. věst. C 298, 
23.8.2018, s. 34). 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309


 – 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 (Úř. 
věst. C 307, 30.8.2018, s. 71). 

 – 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 (Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 67). 

 – 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 (Úř. 
věst. C 337, 20.9.2018, s. 54). 

 – 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 (Úř. 
věst. C 346, 27.9.2018, s. 55). 

 – 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 (Úř. 
věst. C 346, 27.9.2018, s. 60). 

 – Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
obnovuje 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 (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 122). 

 – 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 (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 127). 

 – 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 (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 133). 

 – 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). 



– 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 10. srpna 2010 podala společnost Syngenta Crop Protection 
AG prostřednictvím přidružené společnosti Syngenta Crop Protection NV/SA v souladu 

 – Usnesení 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 (Přijaté texty, 
P8_TA(2018)0197). 

 – Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 
GA21 (MON-ØØØ21-9), 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(2018)0221).

 – Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × 
MON 810 × NK603 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři 
z genetických modifikací 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou 
z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU 
a 2010/432/EU podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0222).

 – Usnesení ze dne 24. října 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 
NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní 
vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
(Přijaté texty, P8_TA(2018)0416).

 – Usnesení ze dne 24. října 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × 
MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici 
spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 a 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení 
rozhodnutí 2011/366/EU (Přijaté texty, P8_TA(2018)0417)

 – Usnesení ze dne 31. ledna 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o změně 
prováděcího rozhodnutí 2013/327/EU, pokud jde o obnovení povolení uvedení krmiv, 
které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní 
sestávají, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 
(Přijaté texty, P8_TA(2019)0057).

 – Usnesení ze dne 31. ledna 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1, 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(2019)0058).

 – Usnesení ze dne 31. ledna 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87403 
(MON-874Ø3-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2019)0059).

 – Usnesení ze dne 31. ledna 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2019)0060).



s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Německa žádost 
o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou 
kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (dále jen „žádost“), sestávají z ní nebo jsou 
z ní vyrobeny, na trh a že se tato žádost týkala rovněž uvedení výrobků obsahujících 
geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 nebo sestávajících 
z ní pro použití jiné než v potravinách a krmivech s výjimkou pěstování;

B. vzhledem k tomu, že rozsah žádosti, která zahrnovala všechny podkombinace geneticky 
modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 v době předložení, byl později 
omezen tak, že zahrnovala tři podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × 
GA21 a MIR162 × 1507 nezávisle na jejich původu, pro použití v potravinách 
a krmivech, dovoz a zpracování;

C. vzhledem k tomu, že kukuřice kombinovaná ze čtyř genetických modifikací Bt11 x 
MIR162 x 1507 x GA21 byla připravena tradičním křížením, aby se spojily čtyři 
samostatné genetické modifikace kukuřice vedoucím mimo jiné k expresi dvou různých 
Cry proteinů (známých také jako Bt proteiny) k ochraně proti některým škůdcům z řádu 
Lepidoptera, a expresi proteinů pro toleranci glyfosátu a glufosinátu;

D. vzhledem k tomu, že úřad EFSA přijal v souvislosti s dotyčnou žádostí příznivé 
stanovisko; vzhledem k tomu však, že člen vědecké komise při EFSA pro geneticky 
modifikované organismy vyjádřil menšinové stanovisko;

Nedostatek údajů o třech podkombinacích

E. vzhledem k tomu, že žadatel neposkytl údaje k žádné z těchto tří podkombinací, ani 
nezdůvodnil, proč to nepovažuje za nezbytné pro posouzení rizik; vzhledem k tomu, že 
úřad EFSA nepožádal o údaje týkající se těchto tří podkombinací; vzhledem k tomu, že 
není známo, zda tyto podkombinace byly vůbec již připraveny;

Menšinové stanovisko EFSA

F. vzhledem k tomu, že menšinové stanovisko přijaté členem vědecké komise EFSA pro 
geneticky modifikované organismy uvádí, že je nepřijatelné, aby byla „hodnocením“ 
geneticky modifikovaných plodin (tj. tří podkombinací), pro něž nebyly poskytnuty 
žádné údaje, poskytnuta stejná váha a spolehlivost jako hodnocením geneticky 
modifikovaných plodin, pro něž byly údaje poskytnuty a posouzeny;

G. vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v menšinovém stanovisku, studie ukazují, že byly 
pozorovány nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit imunitní systém po splnění 
určitých podmínek expozice Bt proteinům a že některé Bt proteiny mohou mít 
adjuvanční vlastnosti, což znamená, že mohou posilovat alergenní vlastnosti jiných 
proteinů, s nimiž přijdou do styku;

H. vzhledem k tomu, že menšinové stanovisko konstatuje, že ačkoli nebyly zjištěny žádné 
nežádoucí účinky při žádném použití, kdy byly exprimovány Bt proteiny, tyto účinky 
„nemohly být pozorovány v toxikologických studiích [...], které jsou v současné době 
doporučeny a prováděny pro posouzení bezpečnosti geneticky modifikovaných rostlin 
v úřadu EFSA, protože neobsahují vhodné zkoušky pro tento účel“1;

I. vzhledem k tomu, že v menšinovém stanovisku se rovněž uvádí, že vzhledem 

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309


k nedostatku údajů o těchto třech podkombinacích nelze vyloučit „riziko zvýšené 
exprese nově exprimovaných Bt proteinů a možného kumulativního účinku jejich 
kombinace na imunitní systém (vedoucí například k adjuvanční aktivitě)“ a že není 
možné vyjasnit úlohu geneticky modifikovaných organismů při zvyšování rizika alergií, 
a tudíž plně chránit spotřebitele, kteří mohou být ohroženi;

Nedostatečné posouzení a kontrola doplňkových herbicidů a jejich reziduí

J. vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů, v tomto případě glufosinátu 
a glyfosátu, je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči 
herbicidům, a lze proto očekávat, že budou vystaveny vyšším a opakovaným dávkám, 
které povedou nejen k větší zátěži v podobě reziduí ve sklizni, a tedy i v dovážených 
produktech, ale též mohou ovlivnit složení geneticky modifikovaných rostlin a jejich 
agronomické charakteristiky;

K. vzhledem k tomu, že glufosinát není v Unii povolen, jelikož byl klasifikován jako látka 
toxická pro reprodukci, a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20091;

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 jeho 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;

M. vzhledem k tomu, že podle Výboru EFSA pro přípravky na ochranu rostlin a jejich 
rezidua obecně nelze vyvodit žádné závěry ohledně bezpečnosti reziduí z postřiku 
geneticky modifikovaných plodin přípravky na bázi glyfosátu2; vzhledem k tomu, že 
přísady a směsi používané v komerčních přípravcích k postřiku glyfosátem mohou 
vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná látka3;

N. vzhledem k tomu, že Unie již odstranila z trhu přísadu glyfosátu známou jako 
polyethoxylovaný (POE) lojový amin z důvodu obav ohledně její toxicity; vzhledem 
k tomu, že problematické přísady a směsi však mohou být přesto povoleny v zemích, 
kde se pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice (v současné době Argentina, Kanada 
a Japonsko);

O. vzhledem k tomu, že informace o úrovni reziduí herbicidů a jejich metabolitech jsou 
zásadní pro důkladné posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin s tolerancí vůči 
herbicidům; vzhledem k tomu, že se má za to, že rezidua z postřiku herbicidy nespadají 
do oblasti působnosti vědecké komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované 
organismy; vzhledem k tomu, že nebyla posouzena rezidua z postřiku geneticky 
modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 nebo tří podkombinací 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

2 Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik 
účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. EFSA Journal 2015, 13 
(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

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


herbicidy;

P. vzhledem k tomu, že kromě toho se mohou metabolity doplňkových herbicidů 
vyskytující se u kombinovaných rostlin lišit od metabolitů rodičovských rostlin, což 
úřad EFSA ve svém hodnocení nevzal v úvahu;

Q. vzhledem k tomu, že podle nezávislé studie1 měl úřad EFSA požádat žadatele, aby 
předložil údaje z polních pokusů s nejvyšším dávkováním herbicidů, které mohou 
rostliny snášet; vzhledem k tomu, že materiál z těchto rostlin měl být posouzen 
z hlediska orgánové toxicity, reakcí imunitního systému a reprodukční toxicity, rovněž 
s přihlédnutím ke kombinovaným účinkům na jiné složky rostlin a toxiny Bt;

R. vzhledem k tomu, že v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu Unie 
pro roky 2019, 2020 a 2021 nejsou členské státy povinny měřit u dovážené kukuřice 
rezidua glufosinátu nebo glyfosátu s cílem zkontrolovat dodržování maximálních limitů 
reziduí2; vzhledem k tomu, že nelze zaručit, že rezidua glufosinátu a glyfosátu 
u geneticky modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 nebo tří 
podkombinací splňují maximální limity reziduí v Unii;

Nedostatečná demokratická legitimita

S. vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. ledna 2019, nevedlo 
k vydání žádného stanoviska, což znamená, že povolení nepodpořila kvalifikovaná 
většina členských států;

T. 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, 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 Juncker 
tuto praxi při několika příležitostech odsoudil jako nedemokratickou3;

U. vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1829/2003, dne 28. října 2015 v prvním čtení zamítl4 a vyzval 
Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

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

1 https://www.testbiotech.org/sites/default/
files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, p. 6.

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 (Úř. věst. L 92, 
10.4.2018, s. 6).

3 Například v úvodním prohlášení 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).

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

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf
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stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

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, jež jsou stanoveny 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 svůj návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

4. vyzývá Komisi, aby pro účely použití jako potraviny nebo krmiva nepovolila dovoz 
žádné geneticky modifikované rostliny, u níž byla vybudována tolerance vůči herbicidu, 
který není povolen pro použití v Unii, v tomto případě glufosinátu;

5. vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní 
k herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými 
herbicidy, metabolity a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány 
v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

6. 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;

7. vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné podkombinace kombinovaných genetických 
modifikací, pokud nebudou důkladně posouzeny úřadem EFSA na základě úplných 
údajů předložených žadatelem;

8. vyzývá úřad EFSA, aby dále rozvíjel a systematicky užívat metod, které umožňují zjistit 
nezamýšlené účinky kombinovaných genetických modifikací, které jsou známé 
a očekávané, například pokud jde o adjuvanční vlastnosti Bt toxinů;

9. připomíná svůj závazek pokročit v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 182/2011; vyzývá Radu, aby co nejdříve pokročila v práci na tomtéž návrhu 
Komise;

10. 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;

11. vyzývá Komisi, aby návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů stáhla, 
pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydá žádné stanovisko, ať 
už pro účely pěstování nebo použití jako potraviny nebo krmivo;

12. 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.




