Produkty uvedené na trh
podľa smernice 2001/18/ES

Rozhodnutie podľa
smernice 2001/18/ES
+ použitie

Kukurica Roundup Ready NK603
tolerantná k herbicídom
s účinnou látkou glyfosát

2004/643/ES
dovoz a spracovanie,
krmivá
– koniec 17.10.2014 -

2005/448/ES
podľa nar. 258/97
potraviny a ich zložky
– koniec 2.3.2015-

2005/608/ES
dovoz a spracovanie
krmivá
- koniec v januári 2016 -

2006/68/ES
podľa nar. 258/97
potraviny a ich zložky
- koniec v januári 2016 -

2005/635/ES
dovoz a spracovanie,
- štát vydal rozh. až 2007,
platí až do 2017 -

oznámené ako existujúca potravina
– olej - podľa nar. 258/97
(Ú.v. EÚ C 208, 25/08/2005)
neskôr podľa nar. 1829/2003

2015/701/EÚ podľa nariadenia 1829/2003
- potraviny a zložky potravín, ktoré repku GT73 obsahujú,
sú z nej zložené /vyrobené, krmivá z nej vyrobené
s výnimkou izolovanej bielkoviny semien

2005/772/ES
dovoz a spracovanie
do krmív,
koniec v marci 2016

2006/197/ES
podľa nar. 258/97
potraviny a ich zložky
+ krmivá doplnené cez rozh.
2011/365/EÚ podľa nar. 1829/2003
- ako celok koniec v marci 2016 -

V Španielsku od r. 2001 žiadosť (číslo C/ES/01/01) podľa smernice
na pestovanie – 11.2.2014 hlasovanie Rady zamietlo návrh na
uvedenie na trh na účely pestovania; dokument COM(2013)758

2006/47/ES
dovoz a sprac. do krmív,
- koniec v januári 2016 -

2010/140/EÚ
podľa nar. 1829/2003
potraviny, krmivá,
iné použitie, nie pestovanie

-------

2007/232/ES
dovoz a spracovanie semien,
krmivá
- koniec v marci 2017 -

2013/327/EÚ
podľa nar. 1829/2003
potraviny a ich zložky,
+ obnova povolenia krmív

2013/327/EÚ podľa nar. 1829/2003 obnova povolenia krmív

2010/135/EU
pestovanie,
spracovanie na výrobu
technického škrobu

2010/136/EU
podľa nar. 1829/2003
použitie zvyškov na krmivo

Rozsudok Všeobecného súdu zo dňa 13. decembra 2013 vo veci
T-240/10 zrušil obe rozhodnutia. (Ú.v. EÚ, C 39, 08.02.2014)

Kukurica MON 863
odolná voči hmyzu Diabrotica

Repka línia GT 73
tolerantná k herbicídom
s účinnou látkou glyfosát

Kukurica línia 1507
Odolná voči hmyzu Lepidoptera
a tolerantná k herbicídom s účinnou
látkou glufosinát

Kukurica MON 863 x MON 810
odolná voči škodcom
Diabrotica a Lepidoptera
Repka línia Ms8, línia Rf3 a Ms8xRf3
tolerantná k herbicídom
s účinnou látkou glufosinát

Zemiak EH92-527-1
vysoký obsah amylopektínu,
obchodný názov Amflora

Rozhodnutie podľa
nar. 258/97 alebo 1829/2003
+ použitie

OBNOVA POVOLENIA / poznámky
2015/684/EÚ podľa nariadenia 1829/2003
– krmivá, potraviny a zložky potravín, ktoré ju obsahujú,
sú z nej zložené alebo vyrobené; iné použitie;
s výnimkou pestovania
Podaná žiadosť o obnovu povolenia potravín, krmív a ich zložiek.

Podaná žiadosť podľa 1829/2003 o obnovu povolenia potravín
a krmív.

Produkty uvedené na trh
podľa smernice 2001/18/ES
Klinček línia 123.2.38 Moonlite
zmenená farba kvetu

Rozhodnutie podľa
smernice 2001/18/ES
+ použitie
2007/364/ES
rezané kvety, dovoz
- platí do mája 2017 -

Rozhodnutie podľa
nar. 258/97 alebo 1829/2003
+ použitie

OBNOVA POVOLENIA / poznámky

--------------

2009/244/ES
rezané kvety, dovoz
- platí do marca 2019 -

--------------

Klinček línia 26407 Moonvelvet
zmenená farba kvetu

2015/694/EÚ
rezané kvety, dovoz
- platí do júla 2025 -

---------------

Holandsko vydalo rozhodnutie o uvedení na trh 9. júla 2015.
http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=108256

Klinček línia 25958 Moonberry
zmenená farba kvetu

2015/692/EÚ
rezané kvety, dovoz
- platí do júla 2025 -

---------------

Holandsko vydalo rozhodnutie o uvedení na trh 9. júla 2015.
http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=108257

Klinček línia 123.2.12 Moonaqua
zmenená farba kvetu

Produkty uvedené na trh
podľa smernice 90/220/EHS
1

Čakanka obyčajná
RM3-3, RM3-4, RM3-6

Rozhodnutie podľa
smernice 90/220/EHS
+ použitie
96/424/EC
Pestovanie, dovoz a spracovanie

2

3

4

5

6

samčia sterilná rastlina tolerantná k
herbicídu (glufozinát)
Kapusta repková pravá MS1xRF1
tolerantná k herbicídu (glufozinát) a so
samčou sterilitou
Kapusta repková pravá MS1 a RF1
tolerantná k herbicídu (glufozinát) a so
samčou sterilitou
Kapusta repková pravá
MS1 a RF2, MS1xRF2
tolerantná k herbicídu (glufozinát),
samčia sterilita a s obnoviteľom fertility
Kapusta repková pravá
Topas 19/2
tolerantná k herbicídu (glufozinát)
Klinček záhradný Moondust
(linia 4, 11, 15, 16)

(žiadosť č. C/NL/94/25)
96/158/EC
Pestovanie za účelom získavania semien
(žiadosť C/UK/94/M1/1)
97/392/EC
Pestovanie, dovoz a spracovanie

7

zmenená farba kvetu
8

Klinček záhradný Moonshadow 1
(línia 959A, 988A, 1226A, 1351A,
1400A)
zmenená farba kvetu

V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.

2007/305/ES stiahnutie z trhu

2007/305/ES stiahnutie z trhu

(žiadosť C/F/95/05-01A)
97/393/EC
Pestovanie, potravina, krmivo, dovoz a
spracovanie

2007/306/ES stiahnutie z trhu

(žiadosť C/F/95/05-01B)
98/291/EC
Dovoz, skladovanie a spracovanie

2007/307/ES stiahnutie z trhu

(žiadosť C/UK/95/M5/1)
rozh. vydalo Holandsko 1.12.1997
Pestovanie, dovoz a spracovanie

zmenená farba kvetu a tolerancia k
herbicídom (sulfonylurea)
Klinček záhradný Moonshadow 2
(línia 66)

Koniec povolenia alebo
stiahnutie z trhu

(žiadosť C/NL/96/14)
rozh. vydalo Holandsko 20.10.1998
Dovoz, predaj a spracovanie, ozdobné
účely
(žiadosť C/NL/97/12)
rozh. vydalo Holandsko
20.10.1998
Pestovanie, predaj a dovoz, ozdobné účely
(žiadosť C/NL/97/13)

OBNOVA POVOLENIA / poznámky

----Rozhodnutia určili prechodné obdobie 5
rokov, kedy sa môžu vyskytovať v
minimálnych množstvách do 0,9 % ako
prímesi v iných produktoch, ak je táto
prítomnosť náhodná a technicky
nezamedziteľná.
Toto prechodné obdobie bolo predĺžené
vykonávacím rozhodnutím Komisie
2012/69/EÚ do 31. decembra 2016 kvôli
pretrvávajúcej prítomnosti stopových
množstiev GM materiálu (menej ako 0,1%),
čo možno vysvetliť biológiou repky olejnej,
ktorá môže byť latentná počas dlhých období,
ako aj hospodárskymi postupmi, ktoré sa
využili pri žatve osiva a výsledným náhodným
uvoľnením.

V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.

------

V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.

------

V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.

------

9

10

Kukurica siata
Bt176
tolerantná k herbicídu (glufozinát),
odolná voči hmyzu Lepidoptera
Kukurica siata T25

97/98/EC

-----Pestovanie, potravina, krmivo, dovoz a
spracovanie
(žiadosť C/F/94/11-03)
98/293/ES

Kukurica siata MON810

98/294/EC

odolná voči hmyzu Lepidoptera

Pestovanie, potravina, krmivo, dovoz
a spracovanie
(žiadosť C/F/95/12-02)

Žiadosť o obnovu povolenia podaná
17.4.2007, až do rozhodnutia o žiadosti
mohla byť uvádzaná na trh, ale držiteľ
súhlasu Bayer CropScience v roku 2006
uviedol, že na trhu EÚ nebola
obchodovaná žiadna odroda obsahujúca
T25.
Žiadosť o obnovu povolenia podaná
Komisii podľa nar.1829/2003 dňa 4.
mája 2007.
Až do rozhodnutia o žiadosti zostáva na
trhu ako povolený produkt.

Kukurica siata Bt-11

98/292/ES
krmivo, dovoz, spracovanie
(žiadosť C/GB/96/M4/1)

Žiadosť o obnovu povolenia podaná 17.
apríla 2007, až do rozhodnutia o žiadosti
zostávala na trhu ako povolený produkt.

tolerantná k herbicídu (glufozinát)

Pestovanie
potravina, krmivo, dovoz a spracovanie
(žiadosť C/F/95/12-07 )

11

12

tolerantná k herbicídu (glufozinát) a
odolná voči hmyzu Lepidoptera

13

Sója fazuľová GTS 40-3-2

Žiadosť na pestovanie (C/F/96/05-10)
podľa smernice stále nerozhodnutá.
96/281/ES,
Potravina, krmivo, dovoz a spracovanie

tolerantná k herbicídu (glyfozát)
14

15

Tabak virgínsky ITB 1000 OX

(žiadosť C/UK/94/M3/1 )
94/385/EC
pestovanie a produkcia semien

tolerantný k herbicídu (bromoxynil) a
znížený obsah nikotínu
Testovacia sada T102
na detekciu reziduí antibiotík v mlieku

(žiadosť C/F/93/08-02)
97/549/EHS
(žiadosť C/FI/96-1NA)

16

Vakcína Nobi-Porvac Aujeszky

94/505/ES
intramuskulárne a intradermálne použitie

pre prasatá proti Aujezského chorobe
17

2007/304/ES stiahnutie z trhu

Vakcína Raboral V-RG

(žiadosť C/D/92/1-1)
93/572/EHS
na orálne použitie vložením do návnady

proti besnote líšky
(žiadosť C/B/92/B28, C/F/93/03/03)

Žiadosť o obnovu povolenia podaná v
apríli 2007, až do rozhodnutia o žiadosti
zostávala na trhu ako povolený produkt.
V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.
V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.
V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.
V zmysle čl. 17 smernice 2001/18/ES,
platnosť povolení vydaných podľa
zrušenej smernice 90/220/EHS uplynula
17.10.2006.

2015/697/EU podľa nar. 1829/2003
potravina, krmivo, spracovanie; žiadosť bola
na všetky použitia, spoločnosť neskôr
kultiváciu vypustila.

 2007/294/EC podľa nariadenia 258/97
potravina, krmivo;
 2013/649/EU podľa nar. 1829/2003
povolenie peľu v potravinách
 žiadosť o obnovu povolenia stále
nerozhodnutá
2010/419/EU obnova povolenia podľa
nariadenia 1829/2003 pre potraviny, krmivá,
spracovanie
rozh. 2004/657/ES podľa nar. 258/97 na
použitie ako potravina - zrušené
rozh. 2012/82/EU podľa nar. 1829/2003
potravina, krmivo a produkty

Nariadenie č. 726/2004/ES ustanovilo postupy
spoločenstva pri povoľovaní liekov na
humánne použitie a na veterinárne použitie a
pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a
zriadilo Európsku agentúru pre lieky.

