
 

 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2016)0271 

Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní 

nebo jsou z ní vyrobeny 

Usnesení Evropského parlamentu 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 Bt11, MIR162, MIR604 

a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení nařízení 

2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU a 2011/894/EU (D044931/01 – 2016/2682(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na prováděcí 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 Bt11, MIR162, 

MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení 

rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU a 2011/894/EU (D044931/01), 

– 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. 7 odst. 3, 

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

– 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 skutečnost, že Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle 

článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 rozhodl dne 25. dubna 2016 hlasováním, že 

nevydá stanovisko, 

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

7. prosince 20153, 

                                                 
1  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3  EFSA GMO Panel (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA), 2015.  



 

 

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí 

Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 

MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou 

z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/20031, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí 

Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 

MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou 

z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1829/2003)2, 

– s ohledem na své 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 podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/20033, 

– s ohledem na své 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 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), 

sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1829/20034,  

– 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 9. února 2009 podala společnost Syngenta France SAS 

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

žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují kukuřici Bt11 × 

MIR162 × MIR604 × GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh;  

B. vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení geneticky modifikované 

kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 v produktech, které z ní sestávají nebo ji 

obsahují, na trh pro jiná použití než v potravinách a krmivech, jako má jakákoli jiná 

kukuřice, s výjimkou pěstování; 

C. vzhledem k tomu, že dne 5. července 2013 rozšířila společnost Syngenta žádost 

o všechny podkombinace jednotlivých genetických modifikací tvořících kukuřici Bt11 

× MIR162 × MIR604 × GA21 (dále jen „podkombinace“) včetně Bt11 × GA21, 

MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 a Bt11 × MIR604 × GA21, které již Komise povolila 

                                                                                                                                                         
Vědecké stanovisko k žádosti společnosti Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) pro uvedení na trh 

geneticky modifikované kukuřice tolerantní k herbicidům a odolné vůči hmyzu Bt11 × MIR 162 x 

MIR604 × GA21 a podkombinací nezávisle na jejich původu pro použití v potravinách a krmivech, dovoz 

a zpracování v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003. Věstník EFSA (EFSA Journal) 2015; 13(12):4297. 

[34 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4297. 
1  Přijaté texty, P8_TA(2016)0040. 
2  Přijaté texty, P8_TA(2016)0039. 
3  Přijaté texty, P8_TA(2016)0038. 
4  Přijaté texty, P8_TA(2015)0456. 



 

 

v rozhodnutích 2010/426/EU1, 2011/892/EU2, 2011/893/EU3 a 2011/894/EU4; 

D. vzhledem k tomu, že kukuřice SYN-BTØ11-1 popsaná v žádosti exprimuje 

modifikovaný protein Cry1Ab, který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu 

Lepidoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům 

na bázi glufosinátu amonného. 

E. vzhledem k tomu, že kukuřice SYN-IR162-4 popsaná v žádosti exprimuje protein 

Vip3Aa20, jenž poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, 

a protein PMI, jenž byl použit jako selekční marker; 

F. vzhledem k tomu, že kukuřice SYN-IR162-4 popsaná v žádosti exprimuje protein 

Cry3A, jenž poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein 

PMI, jenž byl použit jako selekční marker; 

G. vzhledem k tomu, že kukuřice MON-ØØØ21-9 popsaná v žádosti exprimuje protein 

Cry1Ab, který zajišťuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein 

mEPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům na bázi glyfosátu. 

H. vzhledem k tomu, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, jež je 

specializovanou agenturou Světové zdravotnické organizace pro rakovinu, klasifikovala 

dne 20. března 2015 glyfosát jako látku, která je pro lidi pravděpodobně karcinogenní5; 

I. vzhledem k tomu, že Stálý výbor dne 25. dubna 2016 hlasoval o návrhu prováděcího 

rozhodnutí Komise, aniž by vydal stanovisko;  

J. vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2015 vyjádřila Komise v důvodové zprávě ke 

svému legislativnímu návrhu, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, politování 

nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise 

rozhodnutí o povolení v souladu s použitelnými právními předpisy 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 povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem;  

                                                 
1  Rozhodnutí Komise 2010/426/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), 

sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 199, 31.7.2010, s. 36). 
2  Rozhodnutí Komise 2011/892/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), 

sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 55). 
3  Rozhodnutí Komise 2011/893/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), 

sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 59). 
4  Rozhodnutí Komise 2011/894/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které 

obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-

IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 64). 
5  Monografie IARC, svazek 112: hodnocení pěti organofosfátových insekticidů a herbicidů, 20. 

března 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 



 

 

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

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

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států. 


