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Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 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 kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-
1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059689/02 – 2019/2522(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivách (D059689/02) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sú z nej zložené 
alebo vyrobené,

– 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 7 ods. 3 a článok 19 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 3. decembra 2018 a 
ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

– so zreteľom na článok 11 a 13 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 (ďalej 
len „EFSA“) 16. apríla 2015 a uverejnené 5. mája 20153 a na vyhlásenie, ktoré dopĺňa 
vedecké stanovisko EFSA k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-

1 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop Protection AG (EFSA-GMO-

DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 5307 na 
použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania v zmysle nariadenia (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


GMO-DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky modifikovanej kukurice 
5307 na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania v zmysle 
nariadenia (ES) č. 1829/2003, zohľadňujúce dodatočnú toxikologickú štúdiu, prijaté 7. 
marca 2018 a uverejnené 11. apríla 20181,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. februára 2017, 
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, 2017/0035(COD)),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu 
geneticky modifikovaných organizmov2,

1 Vyhlásenie dopĺňajúce vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta Crop 
Protection AG (EFSA-GMO-DE-2011-95) týkajúcej sa umiestnenia na trh geneticky 
modifikovanej kukurice 5307 na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a 
spracovania podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 zohľadňujúce dodatočnú toxikologickú 
štúdiu, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233.

2 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 
alebo tri z týchto genetických modifikácií, 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).

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


– so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín,

– so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A. keďže 7. apríla 2011 spoločnosť Syngenta Crop Protection AG prostredníctvom svojej 
sesterskej spoločnosti Syngenta Crop Protection NV/SA v súlade s článkami 5 a 17 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 podala príslušnému vnútroštátnemu orgánu Nemecka 
žiadosť o uvedenie na trh potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú geneticky 
modifikovanú kukuricu (GM) 5307 alebo sú z nej vyrobené (žiadosť); keďže táto 
žiadosť sa vzťahuje aj na umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú GM kukuricu 
5307 alebo sú z nej zložené, na iné účely ako potraviny a krmivá, s výnimkou 
pestovania;

B. keďže geneticky modifikovaná kukurica 5307 vytvára novú insekticídnu bielkovinu 
eCry3.1Ab, ktorá vzniká zlučovaním a zmenou usporiadania toxínov s prirodzeným 
výskytom v pôdnych baktériách známych ako Bacillus thuringiensis (Bt) a ktorá je 
toxická pre určité chrobáky a nosániky; keďže geneticky modifikovaná kukurica 5307 
tiež exprimuje bielkovinu fosfomanóza izomerázu (PMI), ktorá sa používa ako selekčný 
marker;

C. keďže úrad EFSA vo svojom stanovisku z roku 2015 dospel k záveru, že nie je schopný 
dokončiť posúdenie rizika v oblasti potravín/krmív pre nedostatky 28-dňovej štúdie 
toxicity, ktorú žiadateľ poskytol, najmä preto, že súbory údajov pochádzali z dvoch 
oddelených pokusov a pretože sa použil nedostatočný počet zvierat1;

 – 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 dve, tri alebo štyri z transformácií 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 
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 



D. keďže žiadateľ neskôr predložil novú 28-dňovú štúdiu toxicity; keďže však druhá štúdia 
nespĺňala všetky požiadavky usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD) pre 28-dňové štúdie orálnej toxicity u hlodavcov pri opakovaných 
dávkach1, ako to požaduje EFSA;

E. keďže úrad EFSA vo svojom oznámení za rok 2018 zaujal k tejto žiadosti kladné 
stanovisko;

F. keďže hoci sa uznáva, že bielkoviny Cry (Bt toxíny) majú vlastnosti pomocných látok, 
čo znamená, že môžu posilňovať alergizujúce vlastnosti iných potravín, úrad EFSA 
tento aspekt neanalyzoval; keďže uvedená otázka je problematická, pretože toxíny Bt 
môžu byť v potravinách a krmivách zmiešané s alergénmi, ako sú sójové bôby;

G. keďže v 28-dňovej štúdii toxicity, ktorú úrad FSA akceptoval, bola testovaná iba 
samostatná bielkovina; keďže sa však preukázalo, že toxicita Bt toxínov sa môže zvýšiť 
interakciou s inými zlúčeninami, ako sú rastlinné enzýmy, iné Bt-toxíny a zvyšky z 
postrekov herbicídmi; keďže testovanie iba Bt toxínu samotného a izolovane preto 
neumožňuje vyvodiť závery o jeho vplyve na zdravie po konzumácii2;

H. keďže úrad EFSA uviedol, že žiadateľ identifikoval relevantné podobnosti medzi 
sekvenciou aminokyselín eCry3.1Ab a parasporínmi, ktoré môžu na bunky cicavcov 
pôsobiť ako cytotoxické bielkoviny3; keďže úrad EFSA tento aspekt ďalej neskúmal;

I. keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili množstvo 
kritických pripomienok4;

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 z 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).

 – 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 



J. keďže podľa istého príslušného orgánu1 úrovne expresie eCry3.1Ab v zrne geneticky 
modifikovanej kukurice 5307 prekračujú štandardnú maximálnu povolenú hladinu 
rezíduí 0,01 mg/kg stanovenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
396/20052;

K. keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne 
stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie 
nepodporila;

L. keďže tak 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, ako aj 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 
prijímala rozhodnutia o povoleniach bez podpory stanoviska výboru členských štátov a 
že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v 
prípade postupu ako takého, sa stalo bežným pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky 
modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých 
príležitostiach odsúdil uvedený postup ako nedemokratický3;

M. keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní4 zamietol legislatívny návrh 

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 olejnú 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 o 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 dve z udalostí 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). 

 – Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 



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

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 právnymi 
predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, 
ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/20021 

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 
produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), 
sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).



poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, 
zdravia a životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v 
súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať 
efektívne fungovanie vnútorného trhu;

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

4. opätovne potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila v práci v 
súvislosti s návrhom Komisie;

 – Uznesenie z 30. mája 2018 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 uvádzať na trh produkty, ktoré 
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a 
geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformačných 
procesov 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým 
sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Prijaté texty, 
P8_TA(2018)0222).

 – Uznesenie 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 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).

 – Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým 
sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú 
kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté 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 Viac informácií nájdete v analýze Inštitútu pre nezávislé hodnotenie vplyvov v 

biotechnológii, 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. 

4 Cf. Príloha G, Pripomienky členských štátov, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00310.

1 Pripomienky členských štátov, s. 95.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o 

maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. 
v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

3 Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 
zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg 15. júla 
2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg 14. septembra 2016).

4 Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
1 Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
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5. vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa 
žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili 
nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6. vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový 
reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na pestovanie, alebo na 
použitie v potravinách alebo krmivách;

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


