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Geneticky modifikovaná kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
Usnesení Evropského parlamentu 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 (D059689/02 – 2019/2522(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh 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 (D059689/02),

– 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 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 3. prosince 2018 
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 
16. dubna 2015, které bylo zveřejněno dne 5. května 20153, a na prohlášení doplňující 

1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-DE-2011-95) for the placing on the 

market of genetically modified maize 5307 for food and feed uses, import and 
processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Crop Protection AG 
(Vědecké stanovisko k žádosti společnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-GMO-
DE-2011-95) o uvedení geneticky modifikované kukuřice 5307 na trh pro použití jako 
potraviny a krmiva, pro dovoz a zpracování podle nařízení (ES) č. 1829/2003) 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083


vědecké stanovisko EFSA k žádosti společnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-
GMO-DE-2011-95) o uvedení geneticky modifikované kukuřice 5307 na trh pro použití 
jako potraviny a krmiva, pro dovoz a zpracování podle nařízení (ES) č. 1829/2003, 
zohledňující další toxikologickou studii), přijaté úřadem EFSA dne 7. března 2018, 
které bylo zveřejněno dne 11. dubna 20181,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. února 2017, 
kterým se mění nařízení (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 organismů2,

1 Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-
DE-2011-95) for the placing on the market of genetically modified maize 5307 for food 
and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from 
Syngenta Crop Protection AG taking into consideration an additional toxicological 
study (Prohlášení doplňující vědecké stanoviska EFSA k žádosti společnosti Syngenta 
Crop Protection AG (EFSA-GMO-DE-2011-95) o uvedení geneticky modifikované 
kukuřice 5307 na trh pro použití jako potraviny a krmiva, pro dovoz a zpracování podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, zohledňující další toxikologickou studii) 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233. 

2 – 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 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). 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– 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 7. dubna 2011 podala společnost Syngenta Crop Protection 
AG prostřednictvím své partnerské společnosti Syngenta Crop Protection NV/SA 
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 geneticky 
modifikovanou kukuřici 5307 (dále jen „žádost“), sestávají z ní nebo jsou z ní 
vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahovala na uvedení dalších 
produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 5307 nebo z ní sestávají, na 
trh pro jakákoli jiná použití než v potravinách a krmivech, s výjimkou pěstování;

B. vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 5307 produkuje nový 
insekticidní protein, eCry3.1Ab, který je toxický pro některé brouky a čmeláky a který 
pochází z fúze a přeskupení toxinů, které se přirozeně vyskytují v půdních bakteriích 
známých jako Bacillus thuringiensis (Bt); vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná 
kukuřice 5307 exprimuje také bílkovinu fosfomanóza izomeráza (PMI), která se 
používá jako selekční marker;

C. vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl ve svém stanovisku z roku 2015 k závěru, že 
nebyl schopen dokončit posouzení rizika pro potraviny/krmivo kvůli nedostatkům 
v 28denní studii o toxicitě poskytnuté žadatelem, zejména proto, že datové soubory 
pocházejí ze dvou oddělených pokusů a protože byl použit nedostatečný počet zvířat1;

 – 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). 



D. vzhledem k tomu, že žadatel později poskytl novou 28denní studii o toxicitě; vzhledem 
k tomu, že druhá studie však nesplnila všechny požadavky stanovené pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se studií 
o opakované dávce po dobu 28 dnů u orální toxicity u hlodavců1, jak požaduje úřad 
EFSA;

E. vzhledem k tomu, že EFSA ve svém prohlášení z roku 2018 přijala kladné stanovisko 
ve vztahu k této žádosti;

F. vzhledem k tomu, že ačkoli bylo uznáno, že proteiny Cry (toxiny Bt) mají adjuvantní 
vlastnosti, což znamená, že mohou případně posílit alergické vlastnosti jiných potravin, 
nebylo to úřadem EFSA analyzováno; vzhledem k tomu, že je to problematické, neboť 
toxiny Bt mohou být smíseny s alergeny v potravinách a krmivu, například v sójových 
bobech;

G. vzhledem k tomu, že v 28denní studii toxicity, kterou úřad EFSA přijal, byl testován 
pouze izolovaný protein; vzhledem k tomu, že se však ukázalo, že toxicita toxinů Bt 
může být zesílena interakcí s jinými sloučeninami, jako jsou rostlinné enzymy, jiné Bt 
toxiny a rezidua z postřiku herbicidy; vzhledem k tomu, že testování toxinu Bt 
samotného a v izolované formě proto neumožňuje dospět k závěrům ohledně jeho 
dopadu na zdraví po konzumaci2;

H. vzhledem k tomu, že úřad EFSA konstatoval, že „žadatel identifikoval významné 
podobnosti mezi aminokyselinovou sekvencí eCry3.1Ab a parasporiny, které mohou 
působit jako cytotoxické proteiny na buňkách savců“3; vzhledem k tomu, že tento 

 – 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 
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). 



aspekt úřad EFSA neprozkoumal;

I. vzhledem k tomu, že příslušné orgány členských států během tříměsíčního období 
konzultací předložily řadu kritických připomínek1;

J. vzhledem k tomu, že podle jednoho příslušného orgánu2 úrovně exprese eCry3.1Ab 
v jádrech geneticky modifikované kukuřice 5307 překračují standardní maximální 
povolenou úroveň reziduí, která je 0,01 mg/kg podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 396/20053;

K. 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 
3. prosince 2018, nebylo přijato žádné stanovisko, což znamená, že vydání povolení 
nebylo podpořeno kvalifikovanou většinou členských států;

L. 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 

 – 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 Evropského parlamentu 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 



tuto praxi při několika příležitostech odsoudil jako nedemokratickou1;

M. 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 zamítl2 a vyzval 
Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

1. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci 
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 (ES) č. 178/20023, spočívá ve vytvoření 

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 Evropského parlamentu 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 



základu pro zajištění vysoké úrovně 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 zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4. opakovaně zdůrazňuje své odhodlání pokračovat v práci na návrhu Komise, jímž 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 se odstranily 

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 v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 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).

1 Stanovisko EFSA, 2015, s. 15, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083. 

1 Stanovisko EFSA, 2018, s. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233.
2 Další podrobnosti viz analýza Institute for Independent Impact Assessment in 

Biotechnology, TESTBIOTECH, s. 3: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.p
df. 

3 Stanovisko EFSA, 2015, s. 9, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083. 

1 Viz příloha G, Připomínky členských států 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00310.

2 Připomínky členských států, s. 95.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o 

maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a 
živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. 
věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

1 Viz například jeho úvodní projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu 
obsažený v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 
2014) nebo jeho projev o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).

2 Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.
3 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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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. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států.


