
Krmivářství 1/2008 15

GM KRMIVAGM KRMIVA

Současnou složitou situaci, kdy průmy-
sl řeší otázku rozdělení omezených výstu-
pů zemědělské produkce pro využití v po-
travinovém řetězci či jako paliva pro au-
tomobily, vstupují do hry i nálady nebo,
chcete-li přetrvávající polarizace evrop-
ské společnosti ve vztahu k možnosti vy-
užívání produktů nových biotechnologií
(čti geneticky modifikovaných organis-
mů) v agroekosystémech a potažmo po-
travinovém řetězci jako potravin a krmiv. 

Vlivem velmi rozšířeného využívání
GMO a potažmo GM potravin a krmiv
v množství zemí mimo EU, které jsou ale
zároveň významnými dodavateli krmiv
pro evropské provozovatele, se restrikce
využívání GMO a případně GM potravin
a krmiv, a zejména neúměrné prodlužo-
vání schvalovacího procesu ze strany EU
(některými členskými státy), staly reál-
ným nebezpečím pro krmivovou základ-
nu. Některé členské státy čas od času 
ve svých stanoviscích prezentovaných
v rámci schvalovacího procesu zohledňu-
jí spíše politická hlediska. Na druhé
straně Evropská komise při formování
návrhů rozhodnutí, které jsou před-
kládány jednotlivým členským státům
k hlasování o uvedení, či neuvedení pří-
slušné GM potraviny a krmiva, zohledňu-
je pouze vědecká hodnocení (Evropská
komise vychází ze stanovisek Evropské-
ho úřadu pro bezpečnost potravin).
Zmíněné faktory (politické ovlivňování
schvalovacího procesu a jeho neúměrné
prodlužování) mohou ve svém důsledku
vést k dalšímu nárůstu cen potravin v Ev-
ropské unii. Že je tento problém vysoce
aktuální pro samotnou praxi, potvrzují
i nedávná prohlášení/aktivity zpracovate-
lů krmiv, a to jak na národní úrovni, tak
i evropské (př. FEFAC – the European
Compound Feed Manufacturers Federati-
on). Krmivářský průmysl se obává dal-
šího snížení dostupnosti hodnotných kr-
miv dovážených ze třetích zemí, a to vli-
vem možné přítomnosti GM příměsí v EU
nepovolených GMO/GM potravin a kr-
miv, což v mnoha případech souvisí ze-
jména s asynchronním schvalováním
GMO/GM potravin a krmiv. Situace, kdy

nějaký GMO či GM potravina a krmivo
jsou schváleny pro uvádění na trh ve třetí
zemi, nikoli v EU, je způsobena zejména
komplexností, chcete-li složitostí schva-
lovacího procesu pro uvádění nových
GMO/GM potravin a krmiv na evropský
trh v porovnání se systémy některých ze-
mí mimo Evropskou unii.  Letošní zpráva
Generálního ředitelství pro zemědělství
a rozvoj venkova (DG AGRI) uvádí, že
schvalovací proces pro GM potraviny
a krmiva je v EU podstatně  delší než  např.

v USA, což mimo jiné souvisí i s přetr-
vávajícím odmítavým postojem některých
členských států (ČS) Evropské unie k vy-
užívání GMO jako takových. V USA je
průměrná délka schvalovacího procesu
pro uvedení GM produktu na trh asi 15
měsíců, zatímco v EU asi 2,5 roku. Podle
všeho se problémy s asynchronní autori-
zací budou na trhu objevovat stále častěji
tak, jak se bude zvyšovat počet GM plo-
din povolených v exportujících zemích
a neschválených v EU. Výše uvedené fak-
tory pak dále tlačí na růst cen vstupních
surovin pro krmivářský průmysl, což ná-

sledně negativně ovlivňuje zejména renta-
bilitu chovu prasat a drůbeže. Přehlížení
významu GMO/GM potravin a krmiv pro
současnou zemědělskou produkci a efek-
tivní využívání přírodních zdrojů by
v dnešním globalizovaném světě mohlo
následně přejít do bizarní situace, ve které
by byla v extrémním scénáři Evropská
unie nucena dovážet živočišné produkty ze
třetích zemí získané od zvířat krmených
v EU nepovolenými GMO, tak jak to na-
stínila i výše zmíněná zpráva DG AGRI.

Níže uvedená informace by měla
přispět k aktuální informovanosti v oblas-
ti uvádění GM potravin a krmiv na trh
Evropské unie.

Základní regulatorní rámec pro oblast
geneticky modifikovaných potravin a kr-
miv na úrovni celého společenství usta-
vuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září
2003 o geneticky modifikovaných potra-
vinách a krmivech. Mezi hlavní oblasti,

které nařízení (ES) č. 1829/2003 reguluje,
patří zejména oblast využití GMO v po-
travinách a krmivech, dále stanovuje pra-
vidla pro schvalování GM potravin a kr-
miv pro uvádění do oběhu (na trh) a v ne-
poslední řadě také určuje pravidla pro
označování povolených GM potravin
a krmiv, včetně stanovení prahu pro vý-
skyt náhodných a technicky nevyhnutel-
ných GM příměsí v potravinách a krmi-
vech. Nařízení (ES) č. 1829/2003 se bez-
prostředně týká potravin a krmiv, které
sestávají z GMO, obsahují GMO či jsou
z GM vyrobeny.

Geneticky modifikované potraviny 
a krmiva – Evropa na rozcestí?
Současná situace v krmivářské oblasti je zrcadlem množství vlivů, které
na tuto oblast, ať už přímo či nepřímo, působí. Vedle fenoménu
biopaliv, kterému média zejména v tomto roce věnovala nemalou
pozornost, všeobecně se snižujícím světovým zásobám obilovin
a dalším faktorům, ovlivňovala cenu a možná i kvalitu krmiv oblast,
která byla evropskou populací doposud z hlediska možného
hospodářského vlivu jaksi přehlížena. Jedná se o využití GMO/GM
potravin a krmiv v potravinářství a zejména krmivářském průmyslu. 

V budoucnu by se EU mohla pravděpodobně potýkat s problémy i v případě dovozů krmiv 
s podílem GM řepky Foto David Bouma
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Žádosti podané podle nařízení
č. 1829/2003 od data nabytí 
jeho účinnosti

Někteří pozorovatelé označují stávající
evropský systém schvalování geneticky mo-
difikovaných potravin a krmiv za nejpřísněj-
ší na světě. Hlavními aktéry na poli schva-
lovacího procesu jsou vedle samotných ža-
datelů o uvedení příslušných GM potravin
a krmiv na trh zejména jednotlivé členské
státy, Evropský úřad pro bezpečnost potra-
vin a Evropská komise. V rámci rozhodova-
cích procesů na úrovni pracovních orgánů
EU, jsou rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES
o postupech pro výkon prováděcích pravo-
mocí svěřených komisi  stanoveny  proce-
durální postupy, které v příslušných přípa-
dech zahrnují i rozhodovaní na úrovni rady.
Příslušná informace tj. o způsobech admi-
nistrace žádostí podaných podle nařízení
(ES) podle 1829/2003 o geneticky modifi-
kovaných potravinách a krmivech na národ-
ní a evropské úrovni, a dále o systému hod-
nocení rizik a schvalovacím procesu v rám-
ci pracovních orgánů EU, byla publikována
v Krmivářství 3/2006 s názvem „Geneticky
modifikované organismy – výroba potravin
a krmiv“, a proto zde nebude tato problema-
tika podrobněji znovu rozvedena. Pouze je
vhodné připomenout, že žádosti o uvádění
GM zemědělských plodin/produktů na trh
bylo do nabytí účinnosti nařízení (ES) 
č. 1829/2003 nutno podávat podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2001/18/ES
ze dne 21. března 2001 o záměrném uvolňo-
vání geneticky modifikovaných organismů
do životního prostředí a o zrušení směrnice
Rady č. 90/220/EHS. V několika případech
ještě schvalovací proces nebyl ukončen, tak-
že jsou paralelně posuzovány žádosti podle
směrnice i nařízení. Pro celkový přehled
a bližší informaci o GM produktech, které je
v současné době povoleno uvádět na trh, do-
poručuji navštívit internetové stránky minis-
terstva zemědělství, položku Potravinářská
výroba – Bezpečnost potravin – Geneticky
modifikované potraviny a krmiva – Registr
geneticky modifikovaných potravin a kr-
miv. K 22. listopadu 2007 bylo podle výše
uvedeného nařízení prostřednictvím člen-
ských států EU podáno celkem 47 žádostí,
z toho bylo aktivních 41 vzhledem k tomu,
že v pěti případech již došlo ke schválení
příslušných GM potravin a krmiv (viz níže),
a jedna žádost byla stažena na základě poža-
davku žadatele v důsledku změny obchodní
strategie. Všechny žádosti byly podány skr-
ze šesti členských států, a to Nizozemsku
(21 žádostí), Velké Británii (20 žádostí),
České republiky (dvě žádosti), Francie 
(dvě žádosti), Německa (jedna žádost), Bel-
gie (jedna žádost). Podané žádosti se nej-
častěji týkají GM kukuřice – asi 60 % 
(28 žádostí), dále pak bavlníku (sedm žádo-
stí) – produkty pro krmné účely, sóji (šest
žádostí), Escherichia coli (dvě žádosti) – bi-
omasy jako krmiva, rýže, cukrové řepy,
bramboru a řepky olejky. Žádostí, které za-
hrnují i požadavek na pěstování, je asi 17 %
z celkového počtu žádostí. V největší míře
je zastoupena GM kukuřice, a to 7x, a sója

1x. Seznam žádostí podaných podle naříze-
ní Evropského Parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 je volně přístupný na internetu
(http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific
Panels/GMO/efsa_locale-1178620753812
GMOApplications.htm – pouze anglicky).

Schválené žádosti
Žádosti schválené podle nařízení (ES)

č. 1829/2003 od data nabytí jeho účinnosti:
Jak již bylo uvedeno výše, od nabytí účin-
nosti nařízení (ES) č. 1829/2003 bylo podle
tohoto nařízení k 22. listopadu 2007 schvále-
no celkem pět žádostí o uvedení na trh gene-
ticky modifikovaných potravin a krmiv. 
Ve čtyřech případech se jedná o GM kukuři-
ci, v jednom případě GM řepu. Evropská ko-
mise dne 3. března 2006 rozhodla o povole-
ní uvedení potravin, které obsahují genetic-
ky modifikovanou kukuřici linie 1507 
(DAS01507-1), sestávají z ní nebo jsou z ní
vyrobeny, na trh podle nařízení (ES)
č. 1829/2003. Toto rozhodnutí bylo 9. břez-
na 2006 publikováno v Úředním věstníku
Evropské unie, podobně Evropská komise
dne 24. října 2007 rozhodla o povolení uve-
dení potravin a krmiv vyrobených z genetic-
ky modifikované cukrovky H7-1(KM-
000H71-4) na trh podle výše uvedeného na-
řízení. Totéž platí pro geneticky modifiko-
vané kukuřice 1507xNK603 (DAS 015-
-07-1xMON-00603-6), NK603xMON810
(MON-00603-6xMON-00810-6), a 59122
(DAS-59122-7). Pro evropský krmivářský
průmysl bylo zejména významné posledně
jmenované rozhodnutí, a to o povolení uve-
dení produktů na trh, které obsahují genetic-
ky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-
59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyro-
beny. Na schválení posledně jmenované 
GM kukuřice evropský krmivářský průmysl
vzhlížel s velkým očekáváním, a to z toho
důvodu, že tento případ schvalování byl
učebnicovým příkladem asynchronního uvá-
dění GMO/GM potraviny a krmiva na trh ve
světě a v Evropské unii. 

Asynchronní uvádění GM potravin
a krmiv na trh

V posledních letech lze na území EU
vysledovat zvyšující se trend výskytu ne-
povolených GM příměsí v potravinách
a krmivech. Mezi hlavní důvody výskytu
příměsí nepovolených GMO v zeměděl-
ských produktech je možné zařadit ze-
jména zvyšující se plochy pěstování ge-
neticky modifikovaných kultivarů u vý-
znamných zemědělských plodin v třetích
zemích, které jsou zároveň významnými
exportéry hlavních zemědělských komo-
dit do EU. V mnoha případech kontami-
nací potravinového řetězce nepovolenými
GM příměsmi se tedy jedná o asyme-
trické uvádění na trh příslušných GM
produktů v různých zemích světa, které
souvisí zejména s rozdílným pojetím
schvalovacího procesu v EU a např. USA,
Argentině, Brazílii, Kanadě, ale také ně-
kterých dalších zemích. Nicméně vzhle-

dem k současným evropským právním
předpisům v případech, kdy se jedná
o asynchronní schvalování, a to i v oka-
mžiku, kdy již bylo provedeno hodnocení
rizik (v minulém článku jsme zmínili
práci Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin) toho kterého GM produktu ve
vztahu ke zdraví lidí, zvířat a k životnímu
prostředí, platí nulová tolerance výskytu
takovéhoto GM produktu v potravinách
a krmivech a je nutné, aby byl celý schva-
lovací proces před případným uvolněním
GM produktu na trh podle požadavků na-
řízení (ES) č. 1829/2003 řádně ukončen.
S přihlédnutím k nejednotným názorům
jednotlivých ČS Evropské unie na vyu-
žívání GM plodin v zemědělství a potra-
vinářském průmyslu je pravděpodobné,
že se v budoucnu právě případy kontami-
nací zemědělských produktů nepovole-
nými GMO souvisejícími s asynchronním
schvalovacím procesem mohou vyskyto-
vat stále častěji. Výskyt nepovolených
GMO v Evropě již v několika případech
částečně ovlivnil i mezinárodní obchod
s některými zemědělskými komoditami.
Takovým příkladem může být nedávný
výskyt příměsí nepovolené genetické mo-
difikace 59122 v některých kukuřičných
produktech (kukuřičný lepek, kukuřičné
výpalky).

Informace o možném výskytu v té době
v rámci EU pro uvádění na trh ne-
schválené GM kukuřice 59122 v zásil-
kách z USA se poprvé objevila na pořadu
jednání pracovních orgánů Evropské ko-
mise dne 22. září 2006. Diskutovalo se
o možných důsledcích vyplývajících ze
schválení GM kukuřice 59122 pro pěsto-
vání v USA na dovozy kukuřičných pro-
duktů pro krmné účely do EU. Kukuřice
59122 byla v USA registrována v roce
2005 a na americký trh je uváděna firma-
mi Pioneer a Dow. V Evropě nebyla GM
kukuřice 59122 v té době povolena pro
uvádění do oběhu, nicméně byla již dříve
podána žádost podle nařízení č. 1829/2003
o geneticky modifikovaných potravinách
a krmivech. V kontextu výše uvedeného
americký průmysl vypracoval akční plán
k zamezení výskytu nepovolené GM kuku-
řice v zásilkách určených pro export do
EU. Mezi hlavní přijatá opatření na ame-
rické straně k zabránění výskytu nepovo-
lené genetické modifikace v kukuřičných
produktech patřily zejména: informova-
nost samotných pěstitelů (farmář je infor-
mován o statutu určité genetické modifika-
ce a možnosti/nemožnosti následného
uplatnění produktů sklizně na zahranič-
ních trzích, např. EU, Japonsko), dále opa-
tření před sklizní a po sklizni. Evropská
komise informovala ČS, že do EU se
obecně dováží relativně malé množství
kukuřičného zrna, ale ve větší míře se do-
váží právě kukuřičný lepek a kukuřičné
výpalky pocházející zejména z výroby bio-
etanolu. Takovéto produkty jsou v Ev-
ropě v největší míře využívány jako zdroj
bílkovinného krmiva pro hospodářská
zvířata. Z následných analýz příslušných
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produktů se ukázalo, že zhruba polovina
vzorků odebíraných na straně USA byla
pozitivní na výskyt GM kukuřice 59122.
To byl podstatně větší podíl, než se pů-
vodně předpokládalo (ačkoli procentuální
zastoupení příslušné genetické modifika-
ce ve zkoumaných vzorcích bylo velmi
nízké). Takováto informace byla překva-
pením i s ohledem na to, že se jednalo
teprve o první rok pěstování této GM ku-
kuřice s relativně malými plochami, které
byly v USA touto kukuřicí osety. Ameri-
čtí operátoři naznačili, že pokud by tako-
váto situace přetrvala (velký podíl pozi-
tivních vzorků), do budoucna by nebyli
schopni pokračovat ve vývozech tako-
výchto produktů do EU. Z výše uvedené-
ho vyplynulo, že by mohl být ohrožen je-
den z významných zdrojů (zejména pro
některé ČS) bílkovinných krmiv v EU.
Evropská komise na prosincovém (2006)

zasedání příslušného pracovního orgánu
upozornila na to, že v budoucnu by se EU
mohla pravděpodobně potýkat s podob-
nými problémy i v případě dovozů příslu-
šných komodit, ve kterých lze očekávat
kontaminace GM sójou tzv. druhé 
generace MON 89788, GM kukuřicí
–MON88017 (USA), MIR 604 (USA),
GA 21 (Argentina) a dvou odrůd GM řep-
ky (Kanada). Problém GM řepky z Kana-
dy by mohl být tím aktuálnější, čím více
bude v EU vzrůstat zájem o biopaliva.
V souvislosti s případem GM kukuřice 59
122 došlo svého času i k zadržení zásilek
s touto komoditou v některých evrop-
ských přístavech (Nizozemsko, Irsko).
Geneticky modifikovaná kukuřice 59 122
byla následně rozhodnutím komise ze dne
24. října 2007 schválena pro uvádění do
oběhu tak, jak již bylo výše uvedeno.

Vedle v současné době povolených GM
produktů pro uvádění na trh existují ně-
které GM produkty, jež sice byly v rámci
EU povoleny k uvádění do oběhu pro im-
port jako potravina či krmivo nebo k pěs-
tování, ale které dosáhly konce svého ži-
votního cyklu.

GM produkty v roce 2007
Následující odstavec uvádí přehled GM

produktů, u nichž bylo v roce 2007 ukon-
čeno uvádění na trh. Uvádění do oběhu
bylo u těchto produktů postupně zastaveno
samotnými vlastníky povolení. Například
dodavatelé zastavili produkci a prodej osi-
va s příslušnou genetickou modifikací.
Platnost povolení k uvádění takovýchto
produktů na trh podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 vy-
pršela 18. dubna 2007. Vzhledem k tomu,
že do výše uvedeného data nebyly v těch-
to případech podány nové žádosti pro ob-
novu příslušných povolení, Evropská ko-
mise členským státům předložila  návrh
rozhodnutí, které mělo za cíl pokrýt obdo-
bí po výše uvedeném datu tak, aby nedo-
cházelo k porušování stávajících právních
předpisů společenství. V budoucnu totiž
nelze v takovýchto případech technicky
zabránit náhodnému výskytu malých
příměsí příslušných GM produktů v potra-
vinách a krmivech, a je tak pravděpo-
dobné, že může docházet k detekcím tako-
výchto produktů (mnohdy jen stopových
množství) v importovaném zrnu, potravi-
nách a krmivech. Zdrojů takovýchto kon-
taminací může být celá řada. Příkladem
mohou být staré zásoby zrna na některých
farmách či kontaminace ve skladovacích
prostorách (sila, dopravníky) atp. Komise
v předkládaných návrzích rozhodnutí apli-
kovala články 8 odst. 6, respektive 20 od-
stavec 6 nařízení (ES) č. 1829/2003 o ge-
neticky modifikovaných potravinách a kr-
mivech. Podle výše uvedených článků je
komise oprávněna v rámci svého rozhod-
nutí stanovit přechodnou dobu, do které je
možné případné zásoby příslušných pro-
duktů spotřebovat a legitimizovat tak
případný výskyt příslušných GM příměsí
v ostatních produktech (potravinách a kr-
mivech). Následně tak při případném vý-
skytu příměsí příslušného GM produktu
nebude docházet ke kontradikci s články 4
odst. 2, respektive 16 odst. 2 nařízení (ES)
č. 1829/2003, ve kterých se konstatuje, že
není možné uvádět na trh GMO/GM potra-
vinu či krmivo, kterým nebylo uděleno po-
volení. Návrhy rozhodnutí navíc obsaho-
valy jasné povinnosti pro dosavadního
držitele povolení pro uvádění produktu do
oběhu. V návrzích rozhodnutí tak byla sta-
novena doba, po kterou lze akceptovat
příměsi příslušných produktů v potravi-
nách a krmivech. Bylo navrženo pře-
chodné období po dobu pěti let s tím, že
případné příměsi takovýchto produktů
v potravinách a krmivech mohou být pou-
ze nezáměrného a technicky nevyhnu-
telného charakteru v celkovém množství

nepřekračujícím hranici 0,9 procenta.
Výše uvedená koncepce byla následně
podpořena jednotlivými ČS. Příslušná roz-
hodnutí komise byla 25. dubna 2007 pub-
likována v úředním věstníku Evropské
unie. Jedná se o rozhodnutí komise o sta-
žení pěti typů GM produktů z trhu, kon-
krétně tří hybridů GM řepky: Ms1xRf2
( A C S - B N 0 0 4 - 7 x A C S - B N 0 0 2 - 5 ) ,
Ms1xRf1 (ACS-BN004-7xACS-BN001-4),
Topas 19/2 (ACS-BN007-1) a dále 
dvou hybridů GM kukuřice Bt176 (SYN-
-EV176-9) a GA21xMON810 (MON-
-00021-9xMON-00810-6). V závorkách
uvádím jednoznačné identifikačními kódy
pro příslušný GMO. Na základě výše uve-
deného byly také upraveny příslušné zá-
znamy v registru GM potravin a krmiv, na
který odkazuji výše. Odkazy na příslušná
rozhodnutí jsou dostupné rovněž na inter-
netových stránkách ministerstva zeměděl-
ství-Potravinářská výroba-Bezpečnost po-
travin-Geneticky modifikované potraviny
a krmiva-Ukončení uvádění některých
GM produktů na trh.

Závěry
Závěrem nezbývá než konstatovat, že

ve vztahu k využívání geneticky modifi-
kovaných organismů v zemědělství a GM
potravin a krmiv v potravinářském a krmi-
vářském průmyslu zastává Ministerstvo
zemědělství (MZe) obecně stanovisko, 
že aplikaci výsledků vědeckého vývoje
v oblasti biotechnologií není vhodné ne-
úměrně omezovat, ale rozumným způso-
bem využívat. Pragmatický přístup MZe
v této oblasti potvrzují i dosavadní stano-
viska prezentovaná v příslušných pracov-
ních orgánech Evropské unie v rámci
schvalovacího procesu u GM potravin
a krmiv. Stěžejním cílem MZe je zajistit
dostupnost bezpečných potravin a krmiv
na společném trhu, a to i ve vztahu k pro-
duktům, které sestávají, obsahují nebo
jsou vyrobeny z GMO. Současným cí-
lem MZe je umožnit svobodnou volbu 
spotřebitelům i zemědělským prvovýrob-
cům mezi dostupnými produkty a pro-
dukčními systémy, tedy i těmi, které vy-
užívají GMO (aktuálně GM plodiny
a produkty z nich získané). Možnost svo-
bodné volby spotřebiteli zajišťuje součas-
ná evropská legislativa, která vyžaduje
označování GMO/GM potravin a krmiv.
Geneticky modifikované organismy a po-
tažmo GM potraviny a krmiva, které na
úrovni EU prošly schvalovacím procesem
MZe, považuje za bezpečné, a v tomto
ohledu MZe nepodporuje restrikce v ob-
lasti jejich využívání jak na národní
úrovni, tak ani v jiných členských státech
EU. Podpora vědecky nepodložených 
restrikcí by v takovýchto případech mo-
hla podle MZe negativně ovlivňovat bu-
doucí konkurenceschopnost agrárního
sektoru EU.

Ing. Karel Říha
MZe ČR

Ministerstvo zemědělství (MZe) zastává
obecně stanovisko, že aplikaci výsledků
vědeckého vývoje v oblasti biotechnologií
není vhodné neúměrně omezovat, ale rozum-
ným způsobem využívat Foto archiv
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