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Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × NK603 (DASØ15Ø7- 1 × MON-
ØØ6Ø3-6) 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu prováděcího 
rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují 
geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), 
sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1829/2003 (D060917/01 – 2019/2604(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 
(DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060917/01),

– 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 uvedeného 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 7. března 2019 
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 20. 
června 2018, které bylo zveřejněno dne 25. července 20183,

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

1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vědecká komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované organismy 2018. Vědecké 

stanovisko k posouzení geneticky modifikované kukuřice 1507 × NK603 pro obnovení 
povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (žádost EFSA-GMO-RX-008). EFSA 
Journal 2018;16(7): 5347. 



(EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, 
2017/0035(COD), 

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

– 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,

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). 



A. vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 2007/703/ES1 se povoluje uvedení na trh 

 – 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 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 osiva 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 o povolení 
uvedení produktů 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 o uvedení 
geneticky modifikovaných semen 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 o uvedení 
geneticky modifikovaného osiva 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). 

 – 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). 

 – 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 



potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507× NK603, 
sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny; vzhledem k tomu, že oblast působnosti 

z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU 
a 2010/432/EU v souladu s nařízením (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).

 – Usnesení ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 4114 (DP-
ØØ4114-3), 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)0196).

 – Usnesení ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení 
uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87411 
(MON-87411-9), 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)0197).

 – Usnesení 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 (Přijaté texty, P8_TA(2019)0198).

1 Rozhodnutí Komise 2007/703/ES ze dne 24. října 2007 o povolení uvedení produktů, 
které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × 
MON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 285, 31.10.2007, s. 47).



uvedeného povolení se rovněž vztahuje na uvedení jiných produktů než potravin 
a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × NK603 nebo z ní 
sestávají, na trh pro stejná použití jako jiná kukuřice, s výjimkou pěstování;

B. vzhledem k tomu, že dne 20. října 2016 společnost Pioneer Overseas Corporation 
jménem společnosti Pioneer Hi-Bred International, Inc. and společnost Dow 
AgroSciences Europe jménem společnosti Dow AgroSciences LLC společně předložily 
Komisi žádost v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 o obnovení 
uvedeného povolení;

C. vzhledem k tomu, že dne 25. července 2018 úřad EFSA vydal příznivé stanovisko v 
souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003;

D. vzhledem k tomu, že ve stanovisku úřadu EFSA se uvádí, že při rešerši odborné 
literatury žadatelé našli 120 publikací, z nichž po uplatnění kritérií způsobilosti a kritérií 
pro začlenění, která byla žadateli definována a priori, zbyla pouze jediná publikace, 
kterou žadatelé považovali za relevantní, a sice stanovisko vědecké komise úřadu EFSA 
pro geneticky modifikované organismy;

E. vzhledem k tomu, že úřad EFSA navzdory skutečnosti, že se domníval, že je možné v 
budoucnu zlepšit rešerši odborné literatury ze strany žadatelů, neprovedl vlastní 
systematickou rešerši odborné literatury, ale pouze zhodnotil rešerši odborné literatury 
provedenou žadateli a na jejím základě dospěl k závěru, že nebyly zjištěny žádné nové 
publikace, které by mohly vyvolat obavy o bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že obdobně i u jiných posuzovaných bodů, jako jsou bioinformatické 
údaje, monitorování po uvedení na trh, jakož i celkové posouzení, úřad EFSA prostě 
spoléhá na informace předložené žadateli, a tudíž přejímá hodnocení žadatelů;

G. vzhledem k tomu, že úřad EFSA přijal své stanovisko na základě předpokladu, že 
sekvence DNA dvou modifikací v geneticky modifikované kukuřici NK603 x MON 
810 je stejná jako sekvence původně posuzovaných modifikací; vzhledem k tomu, že se 
tato hypotéza patrně nezakládá na žádných údajích nebo důkazech předložených 
žadateli, ale naopak čistě na jejich tvrzení;

H. vzhledem k tomu, že úřad EFSA uznává, že výroční zprávy o monitorování životního 
prostředí po uvedení na trhy, které navrhli žadatelé, sestávají hlavně z obecných 
pozorování dovezeného geneticky modifikovaného rostlinného materiálu; vzhledem k 
tomu, že se úřad EFSA domnívá, že je třeba dále diskutovat s žadateli a subjekty 
odpovědnými za řízení rizika o praktickém provádění zprávy o monitorování životního 
prostředí po uvedení na trh, např. ohledně skutečných shromážděných údajů o expozici 
a/nebo nepříznivých účincích, jak je zavedeno ve stávajících systémech monitorování;

I. vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × NK603 exprimuje gen 
cry1F, který uděluje ochranu před některými škůdci z řádu Lepidoptera, gen pat, který 
přináší toleranci k herbicidům na bázi glufosinátu amonného, a gen cp4 epsps, který 
nabízí toleranci k herbicidům na bázi glyfosátu;

J. vzhledem k tomu, že geneticky modifikované rostliny Bt exprimují po celou dobu svého 
života insekticidní toxin v každé buňce, včetně částí, které konzumují lidé a zvířata; 
vzhledem k tomu, že pokusy v oblasti krmení zvířat prokázaly, že geneticky 



modifikované rostlin Bt mohou mít toxické účinky1; vzhledem k tomu, že bylo 
prokázáno, že toxin Bt v geneticky modifikovaných rostlinách se značně liší od 
přirozeně se vyskytujícího toxinu Bt2; vzhledem k tomu, že panují obavy ohledně 
možného vzniku rezistence vůči proteinům Cry u cílovým škůdců z řádu Lepidoptera, 
což pak může vést ke změně postupů kontroly pesticidů v zemích, kde je rostlina s tímto 
proteinem pěstována;

K. vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, 
a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/20093; vzhledem k tomu, že povolení pro používání glufosinátu 
skončí platnost dne 31. července 20184;

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 možný karcinogen pro člověka5;

M. vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů, v tomto případě glyfosátu 
a glufosinátu, je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči 
herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou ve sklizni vždy přítomna 
a budou jejími nevyhnutelnými složkami;

N. vzhledem k tomu, že je nutné očekávat, že geneticky modifikovaná kukuřice bude 
vystavena vyšším a také opakovaným dávkám glyfosátu a glufosinátu, které povedou 
nejen k větší zátěži v podobě reziduí ve sklizni, ale též mohou ovlivnit složení rostliny 
geneticky modifikované kukuřice a její agronomické charakteristiky;

O. vzhledem k tomu, že informace o úrovni reziduí herbicidů a jejich metabolitů jsou 
zásadní pro důkladné posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních 

1 Viz například El-Shamei, Z. S., Gab-Alla, A. A., Shatta, A. A., Moussa, E. A., Rayan, 
A. M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically 
Modified Corn (Histopatologické změny některých orgánů krysích samců krmených 
geneticky modifikovanou kukuřicí) (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science 2012; 
8(9):1127–1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

2 Székács, A., Darvas, B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control 
(Srovnávací aspekty používání toxinu Cry pro hubení hmyzu). In: Ishaaya, I., Palli, S. 
R., Horowitz, A. R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, 
Nizozemsko: Springer; 2012:195–230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
94-007-4497-4_10.

3 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).

4 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

5 IARC Monographs, svazek 112: Some organophosphate insecticides and herbicides 
(Hodnocení některých organofosfátových insekticidů a herbicidů), 20. března 2015, 
(http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf).

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf


k 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 nebyly posuzovány dopady postřiku 
geneticky modifikované kukuřice herbicidy ani kumulativní účinek postřiku glyfosátem 
i glufosinátem;

P. vzhledem k tomu, že Unie je smluvní stranou Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, 
jejíž smluvní strany jsou povinny zajistit, aby činnosti spadající do jejich pravomoci 
nepoškozovaly životní prostředí jiných států, které jsou smluvní stranou úmluvy1; 
vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda vydat povolení pro geneticky 
modifikovanou kukuřici, nebo ne, spadá do pravomoci Unie;

Q. vzhledem k tomu, že připomínky předložené členskými státy během tříměsíčního 
období konzultací se týkají mimo jiné: nedodržení pokynů úřadu EFSA, pokud jde o 
zprávy o monitorování životního prostředí po uvedení na trh, několik nedostatků v 
těchto zprávách, včetně skutečnosti, že byl ignorován výskyt teosintes, tedy volně 
rostoucích příbuzných kukuřice, v Evropě a že chybějí informace ohledně toho, co se 
dále děje s toxiny Bt v životním prostředí; obav ohledně spolehlivosti údajů, které 
potvrzují závěr posouzení rizik; nedostatečného plánu monitorování, který byl 
předložen; nedostatečné rešerše odborné literatury, což vedlo k opomenutí důležitých 
studií, a nevhodného prohlášení nalezené odborné literatury za irelevantní; a 
neposkytnutí jakýchkoliv údajů prokazujících totožnost sekvence současné odrůdy 
kukuřice obsahující kombinovanou událost 1507 x NK603 s původně hodnocenou 
transformační událostí2;

R. vzhledem k tomu, že na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 7. března 
2019, nebylo přijato žádné stanovisko, což znamená, že pro vydání povolení neexistuje 
kvalifikovaná většina;

S. vzhledem k tomu, že Komise několikrát3 vyjádřila politování nad skutečností, že od 
vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímá 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 jako 
celek, 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 

1 Článek 3 https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03.
2 Viz Seznam otázek úřadu EFSA, příloha G k otázce č. EFSA-Q-2018-00509,
 k dispozici na internetové adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/.
3 Viz například důvodová zpráva k 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, a důvodová zpráva k legislativnímu návrhu předloženému dne 14. února 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011.

4 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).



mění nařízení (ES) č. 1829/2003, dne 28. října 2015 v prvním čtení zamítl1 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 jde-li 
o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního 
prostředí;

V. 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 obnovit povolení zohlednit 
veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory 
důležité pro danou záležitost;

1. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci 
stanovené nařízením (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. 
178/20022, spočívá ve vytvoření základních ustanovení pro zajištění vysoké úrovně 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zájmů v 
oblasti 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 návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

4. opakovaně zdůrazňuje své odhodlání pokračovat v práci na návrhu Komise, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 182/2011; vyzývá Radu, aby se vší naléhavostí pokročila v práci 
ve vztahu k tomuto návrhu Komise;

5. 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;

6. vyzývá Komisi, aby stáhla návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů, 
pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepřijal žádné stanovisko, ať 
již jde o pěstování, nebo o použití jako potraviny a krmiva;

7. vyzývá Komisi, aby dostála svým závazkům v rámci Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti a zejména aby nepovolila dovoz žádné geneticky modifikované rostliny za 
účelem použití jako potraviny a krmiva, která získala toleranci k herbicidu, jehož 
použití není v Unii povoleno;

8. vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní 
k herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými 

1 Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.
2 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.



herbicidy a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde 
se tyto rostliny pěstují;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států.


