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Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 
810 
Uznesenie Európskeho parlamentu 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 (D058360/01 – 2018/2872(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh 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 (D058360/01),

– 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 11. septembra 2018 a 
ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

– so zreteľom na článok 11 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 prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 
24. januára 2018 a uverejnené 26. februára 20183,

1 Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Monsanto (žiadosť EFSA-GMO-RX-007) – 

Posúdenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 x MON810 na účely obnovenia 
povolenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-007). 



– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 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, COD(2017)0035),

– 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 3 rokovacieho poriadku,

A. keďže 20. októbra 2016 spoločnosť Monsanto Europe N.V./S.A. predložila Komisii v 
súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie povolenia 
geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 určenej na použitie v 
potravinách a krmivách;

B. keďže 24. januára 2018 prijal EFSA v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 
1829/2003 priaznivé stanovisko2, v ktorom dospel k záveru, že žiadosť o obnovenie 
neobsahovala dôkazy svedčiace o nových rizikách, o zmene expozície ani o vedeckých 
pochybnostiach, ktoré by viedli k zmene záverov pôvodného posúdenia rizika 
týkajúceho sa geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810, ktoré prijal EFSA 
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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 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163


v roku 20051;

C. keďže EFSA podľa jeho vedeckého stanoviska neuskutočnil vlastné systematické 
vyhľadávanie v literatúre, ale jednoducho posúdil vyhľadávanie v literatúre, ktoré 
uskutočnil žiadateľ, a na tomto základe dospel k záveru, že neboli zistené žiadne nové 
publikované príspevky, ktoré by mohli zadať dôvod k obavám o bezpečnosť;

D. keďže EFSA prijal svoje stanovisko za predpokladu, že postupnosť DNA dvoch 
transformačných procesov v geneticky modifikovanej kukurici NK603 x MON 810 je 
totožná s postupnosťou pôvodne posudzovaných transformačných procesov; keďže 
žiadateľ neposkytol žiadne údaje na podporu tohto predpokladu;

E. keďže geneticky modifikovaná kukurica NK603 × MON 810 exprimuje bielkovinu, 
ktorá jej zabezpečuje odolnosť voči glyfozátovým herbicídom; keďže 20. marca 2015 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej 
zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila v roku 2015 glyfozát medzi 
látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí2;

F. keďže povolenie dovozu geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 do 
Únie by malo viesť k zvýšeniu jej pestovania na iných miestach, napríklad v Argentíne, 
Brazílii, Kanade, Kolumbii, Japonsku, na Filipínach, v Južnej Afrike a Uruguaji, a k 

alebo tri z týchto transformačných procesov, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. 
EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).

– 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 dva, tri alebo štyri z transformačných 
procesov 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 



zodpovedajúcemu zvýšeniu používania herbicídov obsahujúcich glyfozát;

G. keďže geneticky modifikovaná kukurica NK603 x MON 810 exprimuje bielkovinu 
Cry1Ab, ktorá je bielkovinou Bt (odvodenou z organizmu Bacillus thuringiensis), ktorá 
zabezpečuje odolnosť proti určitým škodcom radu Lepidoptera (Ostrinia nubilalis, 
Sesamia spp.);

H. keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke 
počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; 
keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu 
mať toxické účinky1; keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných 
rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu2;

I. keďže pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú možného vývoja odolnosti voči bielkovine 
Cry1Ab u cieľových škodcov radu Lepidoptera, čo môže viesť k zmene postupov 
ochrany proti škodcom v krajinách, v ktorých sa pestuje;

J. keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo 
kritických pripomienok; keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali týchto 
skutočností: nedostatočné informácie týkajúce sa línií, ktoré sa v súčasnosti používajú, 
chýbajúce údaje, napr. pokiaľ ide o možnosť horizontálneho prenosu génov z 
transformačných procesov MON 810 a NK603, nedostatočný prehľad literatúry, 
čiastočne zastarané generovanie údajov; a nekomplexný prístup k monitorovaniu 
životného prostredia vrátane skutočnosti, že sa nemonitorovala stálosť Cry bielkovín 
uvoľnených do životného prostredia, nebola vykonaná žiadna analýza vystavenia 

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 zo 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 
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).



životného prostredia účinkom toxínu Cry a že sa neprihliadalo na výskyt voľne rastúcej 
rastliny Euchlaena mexicana v Európe, ktorá je príbuzná kukurice1;

K. keďže napriek týmto obavám sa nevyžiadal plán monitorovania po umiestnení na trh; 
keďže ani špecifické monitorovanie životného prostredia po umiestnení na trh sa 
nepovažovalo za potrebné;

L. keďže hlasovanie, ktoré 11. septembra 2018 uskutočnil Stály výbor pre potravinový 
reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, 
neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže proti hlasovalo 13 členských štátov, pričom len 
11 hlasovalo za návrh a štyri sa zdržali;

M. keďže v dôvodovej správe 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, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. 
februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila 
poľutovanie nad tým, 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 sa stalo normou 
pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom ide o 
výnimku v prípade postupu ako celku; keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker 
niekoľkokrát odsúdil túto prax ako nedemokratickú2;

N. keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní3 legislatívny návrh 

– 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 Európskeho parlamentu 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 olejku 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).

– Uznesenie z 1. marca 2018 k 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 dva z transformačných 
procesov 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).



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

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 návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom 
Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa 
všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
178/20021 spočíva v tom, že poskytuje základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany 

– 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 



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

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

4. vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa 
žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces 
povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, 

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 
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ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

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


