
Evropský parlament
2014-2019

PŘIJATÉ TEXTY

P8_TA(2019)0196

Geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) 
Usnesení Evropského parlamentu 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 (D060242/03 – 
2019/2551(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh 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 (D060242/03),

– 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 tohoto nařízení,

– s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle 
článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. ledna 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 
19. dubna 2018, které bylo zveřejněno dne 24. května 2018 a pozměněno dne 
5. července 20183,

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

1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
3 Vědecké stanovisko k posouzení geneticky modifikované kukuřice 4114 na použití v 

potravinách a krmivech, podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (žádost EFSA-GMO-NL-
2014-123), EFSA Journal 2018;  16(5):5280, s. 25 
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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,

A. vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2014 podala společnost Pioneer Overseas 
jménem společnosti Pioneer Hi-Bred International Inc., se sídlem ve Spojených státech, 
v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému nizozemskému 
orgánu žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky 
modifikovanou kukuřici 4114, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, přičemž 
dotyčná žádost se rovněž týkala uvedení produktů, které obsahují geneticky 
modifikovanou kukuřici 4114 nebo z ní sestávají, na trh, pro účely použití jiné než 
v potravinách a krmivech, s výjimkou pěstování;

B. vzhledem k tomu, že úřad EFSA přijal v souvislosti s dotyčnou žádostí dne 19. dubna 

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). 

 – 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 modifikovanou kukuřici 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 (P8_TA), (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 semen 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, kterým se 
povoluje uvedení výrobků 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 týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Úř. 
věst. C 215, 19.6.2018, s. 70). 



2018 příznivé stanovisko;

C. vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 4114 byla vyvinuta k exprimaci 
tří insekticidních proteinů (Cry1F, Cry34Ab1a Cry35Ab1), které jí chrání před určitými 
škodlivými organismy z řádů Lepidoptera a Coleoptera, a proteinu PAT, který jí 
propůjčuje schopnost tolerance k aktivní herbicidní složce – glufosinátu amonnému; 

Rezidua a složky doplňkových herbicidů

D. vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů, v tomto případě glufosinátu, je 
součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům a lze 
proto očekávat, že budou vystaveny vyšším a opakovaným dávkám, které povedou 
nejen k větší zátěži v podobě reziduí ve sklizni, a tedy i v dovážených produktech, ale 
též mohou ovlivnit složení geneticky modifikovaných rostlin a jejich agronomické 
charakteristiky;

E. vzhledem k tomu, že glufosinát není v Unii od 1. srpna 2018 povolen, jelikož byl 
klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, a splňuje proto kritéria pro vyloučení 
stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20091; 

F. vzhledem k tomu, že informace o úrovni reziduí herbicidů a jejich metabolitech jsou 
zásadní pro důkladné posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních 
k herbicidům; vzhledem k tomu, že rezidua z postřiku herbicidy nespadají do oblasti 
působnosti vědecké komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované organismy; 

 – Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se 
uvedení semen geneticky modifikované 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). 



vzhledem k tomu, že dopad postřiku geneticky modifikované kukuřice herbicidy nebyl 
posouzen;

G. vzhledem k tomu, že v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu Unie 
pro roky 2019, 2020 a 2021 nejsou členské státy povinny měřit u dovážené kukuřice 
rezidua glufosinátu s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí1; vzhledem 
k tomu, že nelze zaručit, že rezidua glufosinátu u geneticky modifikované kukuřice 
4114 budou v souladu s maximálními limity reziduí;

Toxiny Bt

H. vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 4114 exprimuje tři toxiny Bt 
(proteiny Cry1F, Cry34Ab1 a Cry35Ab1), které rostlině propůjčují schopnost tolerance 
k určitým škodlivým organismům z řádů Lepidoptera a Coleoptera;

I. vzhledem k tomu, že ačkoli proteiny Cry 1 byly uznány jako proteiny, které mají 
vlastnosti adjuvanse, což znamená, že mohou posílit alergenní vlastnosti dalších 
potravin, úřad EFSA tento aspekt neprozkoumal; vzhledem k tomu, že jde 
o problematickou záležitost, neboť toxiny Bt mohou být smíchány s alergeny 
v potravinách a krmivech, například v sójových bobech;

J. vzhledem k tomu, že vědecká studie z roku 2017 o možných zdravotních dopadech 
toxinů Bt a reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy dospěla k závěru, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost reziduím herbicidů a jejich interakci s toxiny Bt2; vzhledem 

 – 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 



k tomu, že tento aspekt úřad EFSA neprozkoumal;

Nedostatek demokratické legitimity

K. vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 14. ledna 2019, nevedlo 
k vydání žádného stanoviska, což znamená, že povolení nepodpořila kvalifikovaná 
většina 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 
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 

(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 



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 Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/20021, spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského 

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 
z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU 



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 svůj návrh prováděcího rozhodnutí stáhla;

4. vyzývá Komisi, aby pro účely použití jako potraviny nebo krmiva nepovolila dovoz 
žádné geneticky modifikované rostliny, u níž byla vybudována tolerance vůči herbicidu, 
který není povolen pro použití v Unii, v tomto případě glufosinátu; 

a 2010/432/EU podle nařízení (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).

1 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).

1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 (Úř. věst. L 92, 
10.4.2018, s. 6).

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/ 
1 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).

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

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/


5. vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní 
k herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými 
herbicidy, metabolity a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány 
v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

6. vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů 
a jejich reziduí do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních 
k herbicidům bez ohledu na to, zda je daná geneticky modifikovaná rostlina určena 
k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

7. připomíná svůj závazek pokročit v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 182/2011; vyzývá Radu, aby co nejdříve pokročila v práci na tomtéž návrhu 
Komise;

8. 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;

9. vyzývá Komisi, aby návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů stáhla, 
pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nevydá žádné stanovisko, ať 
už pro účely pěstování nebo použití jako potraviny nebo krmivo;

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


