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CVRV – VÚRV Piešťany	 Žiadosť o udelenie súhlasu so zavedením geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia, kukurica MON 88017
Príloha č. 3

Posudok z hodnotenia rizika
(podľa § 8, vyhlášky 399/2005 Z. z.)


Hodnotenie rizika je v tejto žiadosti vykonané podľa Smernice 2001/18/ES, časti B a zákona č. 151/2002 Z. z. v platnom znení. 
Analýza vlastností GM kukurice MON 88017 s prihliadnutím ku skúsenostiam z pestovania tradičnej kukurice v rámci EU, ukázala, že riziko potenciálnych nežiaducich účinkov na zdravie ľudí, zvierat a smerom k životnému prostrediu, vyplývajúce z plánovaných pokusov s hore uvádzanou GM kukuricou, možno považovať za zanedbateľné.
Vzhľadom ku skutočnosti, že celkové  riziko vyplývajúce z použitia GM kukurice MON 88017 smerom k životnému prostrediu je zanedbateľné, nie sú tu uplatňované žiadne špecifické stratégie pre management rizika alebo monitoring. To však nevylučuje povinnosť sledovania výdrolu v nasledujúcom roku.
Odkazy k bodom, tabuľkám či obrázkom, použité v hodnotení rizika (viď. nižšie), referujú k textu vlastnej žiadosti. 

MON 88017 
Pri hodnotení rizika sa porovnáva nakladanie s geneticky modifikovanou kukuricou MON 88017 s nakladaním s geneticky nemodifikovanou, konvenčnou kukuricou. Sú  posudzované možné priame a nepriame, bezprostredné a následné škodlivé účinky tohto nakladania, najmä pôsobenie na zdravie, zvierat a životné prostredie.
Hodnotenie možných škodlivých účinkov nakladania s MON 88017 v spojení s:
1.príjemcom
Kukurica je významnou plodinou pestovanou vo všetkých poľnohospodárskych oblastiach sveta. Nie je známe, že by kukurica, pri dodržiavaní všetkých štandardov kvality produkcie, mala škodlivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie. Možno konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s príjemcom, je možné považovať za zanedbateľné.
2. s vloženým dedičným materiálom (pôvodom z darcovského organizmu)
Nie je známe, že by dedičný materiál, ktorý bol vnesený do rastlín kukurice, uvedený v tabuľke č. 2., bod 2.11, mal škodlivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.
Možno konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s vloženým dedičným materiálom, je možné považovať za zanedbateľné.
3. s vektorom
Pre transformáciu kukurice bol použitý vektorový plazmid PV-ZMIR39 (viď. bod 2.4. Obr. 1), ktorý bol vyvinutý pomocou bežných techník molekulárnej biológie. Ide o binárny vektor Agrobacterium tumefaciens obsahujúci ľavé a pravé T-DNA hraničné sekvencie. Úsek T-DNA obsahuje génové expresné kazety cp4 epsps a cry3Bb1 Ďalej citované ako cry3Bb 1 od MON 88017 (viď. bod 2.5.) je súčasťou plazmidu PV-ZMIR39, ktorý bol počas transformácie integrovaný do genómu kukurice.
Úsek chrbtového („backbone“) DNA plazmidu PV-ZMIR39, ktorý nebol integrovaný do genómu kukurice obsahuje dva začiatky replikácie (ori) potrebné pre replikáciu plazmidu. Ďalej obsahuje bakteriálny selektovateľný gén aad, ktorý kóduje aminoglykozidový enzým zodpovedajúci za rezistenciu k antibiotikám spectinomycín a streptomycín. Prítomnosť sekvencií cp4 epsps a cry3Bb1, vrátane absencie sekvencie aad a chrbtových („backbone“) sekvencií v MON 88017, bola potvrdená Southern blot analýzami (viď. bod 2.11.).
Nie sú známe žiadne spôsoby škodlivosti použitého vektoru, možno teda konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s vektorom, je možné považovať za zanedbateľné.
4. s vložením konštruktu
Vložením konštruktu získava kukurica nové vlastnosti, toleranciu ku glyfozátu a niektorým škodcom z rodu chrobákov (Coleoptera).
Nie je známe, že by vložením konštruktu došlo k mutácii niektorého génu, významného pre funkciu genómu hostiteľa. Možno teda konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s vložením konštruktu je možné považovať za zanedbateľné.
5. so signálnymi a selekčnými génmi
Chrbtový („backbone“) úsek vektorového plazmidu PV-ZMIR39, obsahujúci bakteriálny selektovateľný gén aad, kódujúci rezistenciu k spectinomycínu a streptomycínu, nebol do genómu kukurice MON 88017 integrovaný.
6. s inzertom
Molekulárne analýzy potvrdzujú, že MON 88017 obsahuje iba úsek T-DNA plazmidu PV-ZMIR39. Tento úsek T-DNA obsahuje génové expresné kazety cp4 epsps a cry3Bb1.
MON 88017 obsahuje jednu kópiu vnesenej DNA.
V genóme kukurice MON 88017 neboli detekované žiadne ďalšie časti vektoru PV-ZMIR39 či už v spojení s expresnými kazetami alebo iné. Neboli tiež detekované úseky chrbtovej („backbone“) časti vektoru.
Závery molekulárnych analýz poukazujú na existenciu iba dvoch očakávaných kompletných proteínov, Cry3Bb1 a CP4 EPSPS, ktoré sú kódované inzertom v MON 88017.
Možno teda konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s inzertom, je možné považovať za zanedbateľné.
7.  s výsledným geneticky modifikovaným organizmom
Vlastnosti geneticky modifikovanej kukurice MON 88017, s prihliadnutím ku skúsenostiam z pestovania tradičnej kukurice v rámci E.U., podporujú záver, že riziko potenciálnych nežiadúcich účinkov na zdravie ľudí, zvierat a smerom k životnému prostrediu, možno považovať za zanedbateľné.
8. s miestom a rozsahom nakladania s geneticky modifikovaným organizmom
Poľné pokusy s MON 88017 sú plánované len na jednej lokalite na obmedzenej ploche (celková rozloha pokusnej plochy max. 3 000 m2). Vzhľadom k tejto malej ploche, charakteru pokusov a charakteru lokalít, je možné považovať riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení s miestom a rozsahom nakladania s geneticky modifikovaným organizmom za zanedbateľné.
9. so životným prostredím v mieste nakladania s geneticky modifikovaným organizmom
Životné prostredie v mieste nakladania s geneticky modifikovanou kukuricou tvorí poľnohospodársky využívané pozemky. Pre obmedzenie úniku geneticky modifikovanej kukurice do okolitého prostredia prostredníctvom peľu budú použité technické obmedzenia v podobe kombinácie izolačných vzdialeností a ochranných obsevov, obmedzenie úniku semien je limitované prísnym režimom pre zakladanie a zber pokusov. Všetky prevážané semená sú transportované v uzavretých a označených obaloch a sú evidované. Možno konštatovať, že riziko výskytu možných škodlivých účinkov v spojení so životným prostredím v mieste nakladania s geneticky modifikovaným organizmom je za zanedbateľné.
10. s možnými interakciami medzi geneticky modifikovaným organizmom a životným prostredím v mieste nakladania
Vzhľadom k fenotypovým a agronomickým charakteristikám (s výnimkou vnesených vlastností) je MON 88017 podobná konvenčnej kukurici. Možno teda konštatovať, že ekologické interakcie MON 88017 ako s necieľovými organizmami životného prostredia, tak i s jeho neživými zložkami nie sú odlišné od interakcií kukurice konvenčnej (geneticky nemodifikovanej).

a) Pravdepodobnosť, že sa za podmienok zavádzania do životného prostredia stanú geneticky modifikované vyššie rastliny odolnejšie ako príjemca alebo rodičovský organizmus v poľnohospodárskom prostredí alebo invazívnejší v prírodnom prostredí
Kukurica bola do Európy introdukovaná pred viac ako päťsto rokmi, je jednoročnou plodinou bez vlastností perzistencie alebo schopností invázie v životnom prostredí. Vzhľadom k intenzívnej selekcii nie je kukurica schopná normálneho rastu a vývoja bez asistencie človeka.
Pokiaľ by vnesené vlastnosti zmenili biologický fitness kukurice MON 88017, mohlo by to mať následky v podobe zvýšenej perzistencie a invazívnosti tejto kukurice. Aspoň teoreticky, by vnesené vlastnosti (tolerancia ku glyfozátu a niektorým zástupcom Coleoptera) mohli mať nejaký nežiadúci účinok na životné prostredie.
Zvýšená perzistencia kukurice by mohla znamenať ich zmenu na burinnú rastlinu rozširujúcu sa v životnom prostredí. Táto zmena by však bola pre rastliny Zea mays atypická. Po desaťročí intenzívneho šľachtenia vrátane využitia mutagenézy a ďalších metód rozširujúcich genetickú diverzitu kukurice, nebola žiadna takáto zmena nikdy popísaná.
V krajinách E.U. sa pestuje ročne okolo šesť miliónov hektárov tejto plodiny, zberané zrno je transportované tisíce kilometrov po železnici, cestách, alebo vodnou dopravou a i napriek tomu kukuricu nenachádzame rásť na okrajoch ciest, v priekopách, alebo na industriálnych miestach s výskytom mnohých burinných rastlín. Štúdie výskytu spontánnych populácii rastlín na neobrábaných poliach (v „set-aside“ režimu) vo Francúzsku nepotvrdila výskyt kukurice na týchto pozemkoch (Bodet et al., 1994; Mamarot a Rodriguez, 1994). Kukurica nie je považovaná za zaburiňujúcu plodinu osevného sledu. Je to preto, že semená kukurice nemajú dormanciu, zle prežívajú v pôde, rastliny sú citlivé na mráz a kultiváciu v rámci prípravy pôdy k sejbe následnej plodiny (Hick a Thomison 2004; OECD, 2003; Shaw, 1988).
Zrno kukurice je jedinou prežívajúcou formou tejto plodiny, regenerácia z vegetatívnych orgánov nie je v prírode známa. Kukurica je od burinných rastlín odlišná svojím oddeleným kvetenstvom, kedy samičie kvetenstvo – šúľok, je uzavreté listeňmi. Semená tak nemajú potenciál samovoľného uvoľňovania, ale môžu byť rozširované mechanicky počas zberu, divokou zverou alebo poliehaním rastlín spôsobeným škodcami a vetrom, kedy šúľky spadnú na povrch pôdy. I keď časť semien môže za vhodných podmienok miernej a vlhkej zimy prezimovať a vyklíčiť na jar nasledujúceho roku, kukurica sa nestane perzistentnou burinou (Hallauer, 1995; OECD, 2003). Výskyt výdrolu kukurice v osevnom slede býva v európskych podmienkach ojedinelý, pretože mladé rastliny bývajú likvidované mrazom, alebo sú jednoducho likvidované kultiváciou pôdy a použitím herbicídov v následných plodinách.
Hore uvedené závery nie sú odlišné pre MON 88017. Ako je popisované v bode 2.18 pre MON 88017, vlastnosti MON 88017 sú zhodné s vlastnosťami kukurice konvenčnej (nemodifikovanej), s výnimkou jej tolerancie ku glyfozátu a niektorým zástupcom Coleoptera. Výsledky poľných pokusov, zameraných na hodnotenie fenotypových, agronomických, reprodukčných a ďalších znakov ukázali, že táto geneticky modifikovaná kukurica sa od konvenčnej kukurice neodlišuje (viď. bod 2.15. pre MON 88017). Vzhľadom k tomu, že genetická modifikácia v MON 88017 nevyvolala žiadne biologicky významné rozdiely fenotypu, ktoré by zmenili biologický fitness tejto kukurice v porovnaní s kukuricou konvenčnou, je veľmi nepravdepodobné, aby MON 88017 bola v poľných podmienkach viac perzistentná, alebo v prírode viac invazívna. Vnesené vlastnosti tolerancie ku glyfozátu a niektorým zástupcom Coleoptera by nemali navodzovať nejakú významnú výhodu alebo nevýhodu, ktorá by mala vplyv na prežitie kukurice v prostredí (viď. nasledujúci bod b).
Pravdepodobnosť nezamýšľaného rozširovania MON 88017 do nepoľnohospodárskeho prostredia je zanedbateľná. V porovnaní s tradičnou kukuricou, nie je perzistencia tejto kukurice v poľných podmienkach a jej invazívna schopnosť do okolitého prostredia zmenená. Pokiaľ by došlo k rastu rastlín MON 88017 v „nepoľnohospodárskom“ prostredí, čo je veľmi nepravdepodobné, tak by dôsledky tohto rastu na životné prostredie boli zanedbateľné.
Riziko nezamýšľaného rozširovania MON 88017 je vzhľadom k obmedzeným schopnostiam kukurice stať sa burinnou rastlinou zanedbateľné. Z tohto dôvodu nie je navrhnutá žiadna špecifická stratégia pre management rizika.
b) Každá ďalšia selekčná výhoda alebo nevýhoda vyplývajúca z genetickej modifikácie, tj. selekčnú výhodu geneticky modifikovaného organizmu v porovnaní s príjemcom, prípadne rodičovským organizmom.
Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam s pestovaním kukurice v Európe, je ťažké si predstaviť mechanizmus, ktorým by rastliny kukurice, rastúce mimo pestovateľské plochy, negatívne ovplyvňovali biodiverzitu.
Pokiaľ by nové vlastnosti MON 88017 zapožičiavali nejakú v životnom prostredí významnú selekčnú výhodu, je potrebné to hodnotiť v porovnaní s konvenčnou kukuricou a vo vzťahu k ostatnej vegetácii. Významná zmena biologických vlastností MON 88017 by teoreticky mohla viesť k tomu, že by táto kukurica získala konkurenčnú výhodu nad ostatnými rastlinami práve z pohľadu jej známej nekonkurencieschopnosti v životnom prostredí. Týmto, aspoň teoreticky, by nové vlastnosti GM kukurice mohli vyvolať nejaký nežiaduci účinok.
Pokiaľ by uvažovaná selekčná výhoda MON 88017 viedla až k zmene, keby sa stala z kukurice zaburiňujúca rastlina, vyústilo by to v jej invazívne rozširovanie do životného prostredia. Avšak ako je popísané v bodoch 2.16. a 2.19. (pre MON 88017), vložené sekvencie génov, pri porovnaní s konvenčnou kukuricou, nespôsobujú žiadne biologicky významné premeny ostatných fenotypových vlastností, ako sú napr. rast a vývoj rastlín, morfológia, agronomické vlastnosti, zloženie zásobných látok, nutričné hodnoty alebo zdravotná nezávadnosť. Vyhodnotenie akejkoľvek konkurenčnej výhody či nevýhody tak bude vždy smerované na analýzu vložených vlastností (tolerancia ku glyfozátu a niektorým zástupcom Coleoptera).
Vlastnosť tolerancie ku glyfozátu v MON 88017 nespôsobuje žiadnu selekčnú výhodu či nevýhodu v prostredí, kde nie je aplikovaný glyfozát. Týmto nemá žiadny priamy konkurenčný význam smerom k divoko rastúcim rastlinám, lebo nepriamy vplyv na organizmy prostredia interagujúcí s týmito rastlinami. Striktne povedané, jediná selekčná výhoda MON 88017 vyplývajúca z prítomnosti génu cp4 epsps je v momente kedy je plodina ošetrovaná herbicídom s úč. látkou glyfozát. Z pohľadu súčasne používaných pestovateľských praktík používaných pre kukuricu nemá táto „výhoda“ žiadny ekologický význam. Ochrana porastov proti burinám či už pomocou herbicídov, alebo mechanicky, je jedným zo základných technologických postupov rastlinnej výroby.
Vlastnosť tolerancie k niektorým zástupcom Coleoptera by mohla poskytovať určitú selekčnú výhodu v prostredí s vysokým výskytom cieľových škodcov a to iba v prípade absencie omnoho dôležitejších environmentálnych a kultivačných faktorov, ktoré ovplyvňujú prežitie kukurice. V praxi, by táto výhoda mohla trvať len veľmi krátko a to z dôvodu veľmi nízkych schopností kukurice prežívať v prostredí.
Viac-menej ojedinelý výdrol kukurice možno ľahko eliminovať mechanicky, prípadne množstvom graminicídov, ktoré sú v rastlinnej výrobe k dispozícii.
Kukurica MON 88017 je vo svojej podstate zhodná s kukuricou konvenčnou, s výnimkou vložených vlastností tolerancie ku glyfozátu a niektorým zástupcom Coleoptera. Týmto je riziko MON 88017 vzhľadom k poľnohospodárskemu a „nepoľnohospodárskemu“ prostrediu zanedbateľné. Nie je navrhnutá žiadna špecifická stratégia pre management rizika.
c) Možnosť prenosu dedičného materiálu na rovnaký alebo iný druh za podmienok pestovania geneticky modifikovaných vyšších rastlín a každú selekčnú výhodu alebo nevýhodu, ktorá môže byť takto prenesená
MON 88017, rovnako ako ostatné kukurice, nie je sexuálne kompatibilná so žiadnymi domácimi alebo introdukovanými divo rastúcimi druhmi v Európe. Týmto je možnosť prenosu dedičného materiálu MON 88017 limitovaná iba v rámci pestovanej kukurice.
Všetky kukurice pestované v Európe sa môžu medzi sebou krížiť. Peľ kukurice produkovaný nejakou špecifickou líniou alebo hybridom môže byť prenášaný vetrom na krátke vzdialenosti a opeliť tak ďalšie materiály kukurice. Rovnako tak i kukurica MON 88017 produkuje normálny peľ, ktorým môžu byť opelené susedné rastliny inej odrody. Na túto odrodu sa prenesú taktiež vlastnosti tolerancie ku glyfozátu a tolerancie k niektorým zástupcom Coleoptera, ktoré sa exprimujú v ich potomstve.
Potenciálne cudzoopelenie vložených vlastností v GM kukurici môže, aspoň teoreticky, spôsobiť nejaký nežiadúci environmentálny účinok. Pokiaľ by prenos genetickej informácie (vlastností GM kukurice) sexuálne kompatibilným rastlinám mal spôsobiť nejakú konkurenčnú výhodu a týmto vylepšiť biologický fitness rastlín príjemcu, potom by sa tieto rastliny mohli stať invazívnym druhom a potenciálne sa rozširovať v životnom prostredí.
Potenciál prenosu dedičného materiálu medzi rastlinami kukurice je limitovaný mobilitou peľu. Pri peli kukurice, ho väčšina zostáva na mieste pestovania plodiny vzhľadom k jeho špecifickej veľkosti okolo 0,1 mm v priemere. Vzhľadom k jeho veľkosti a hmotnosti, sa vo významnejšom množstve pohybuje iba na krátke vzdialenosti. Väčšina peľu kukurice „doletí“ do vzdialenosti päť metrov od okraja poľa (Sears a Stanley-Horn 2000; Pleasants et al. 2001). (Hansen, 1999) popísal, že na susedných listoch kukurice, ktoré boli vo vzdialenostiach 0, 1 a 3 m od Bt kukurice sa významne znižovalo i množstvo peľu. (Sears a Stanley-Horn 2000) uvádzajú, že kumulatívne 99 % peľu bolo namerané do vzdialenosti 50 m a 100 % do vzdialenosti 100 m od zdroja. Vo francúzskej štúdii s prenosom peľu pri kukurici (AGPM, 1999) bol pri susednej kukurici nameraný podiel cudzoopelenia v množstve 1% vo vzdialenosti 10m od zdroja. Ďalšie výsledky výskumu ukazujú, že v priemere, väčšina kukuričného peľu „nelieta“ ďalej ako do 100 m, kedy presná hranica „doletu“ peľu nie je jednoznačná (Devos et al. 2005). Cudzoopelenie môže byť detekované do 200 m (<0,1 %) (Halsey et al. 2005), k žiadnemu potom nedošlo vo vzdialenosti 300m (Luna et al. 2001). Takmer všetky potenciálne cudzoopelenia v rámci kukurice sú limitované do 30 m od zdroja peľu (Messeguer 2003; Ma et al. 2004). Pravdepodobnosť prenosu dedičného materiálu medzi susednými porastami kukurice ďalej ovplyvňuje synchronizácia kvitnutia, vzdialenosť medzi porastami a ich lokalizácia, tj. ich umiestnenie v smere prevládajúcich vetrov (Devos et al. 2005).
Ako už bolo skôr spomenuté, prenos vlastností tolerancie ku glyfozátu a tolerancie k niektorým zástupcom Coleoptera by spôsobil selekčnú výhodu iba v prostredí, kde je aplikovaný glyfozát a kde je vysoký výskyt cieľového škodcu. a to za predpokladu absencie omnoho dôležitejších faktorov, limitujúcich schopnosti prežitia kukurice. Tieto výhody majú čisto agronomický význam a predstavujú iba zanedbateľné riziko pre „nepoľnohospodárske“ prostredie. V praxi, by tieto výhody mohli trvať len veľmi krátko a to z dôvodu veľmi nízkych schopností kukurice prežívať v prostredí.
Väčšina peľu kukurice zostáva v krátkych vzdialenostiach od zdroja, takže pravdepodobnosť prenosu vložených vlastností GM kukurice na susedné kukurice je nízka. Navrhované opatrenia v podobe izolačnej vzdialenosti a ochranného obsevu, ktoré sprevádzajú realizáciu poľných pokusov, ďalej významne redukujú potenciál tohto prenosu. Pravdepodobnosť prenosu dedičného materiálu GM kukurice MON 88017 na okolitú kukuricu je v rámci definovaného režimu poľných pokusov zanedbateľná.
Na záver možno konštatovať, že možnosť prenosu dedičného materiálu z MON 88017 na divo rastúce druhy je v podmienkach Európy nereálny. Prenos na ostatné materiály kukurice je obmedzený klimatickými podmienkami, synchronizáciou kvitnutia a vzdialenosťou. V prípade, že by došlo k prenosu vložených génov na ostatné materiály kukurice, tak by tento prenos nemal žiadne vážne dôsledky pre životné prostredie (viď. bod b, hodnotenie rizika). Environmentálne riziko, spôsobené týmto prenosom možno považovať za zanedbateľné, z tohto dôvodu nie je navrhnutá žiadna špecifická stratégia pre management rizika.
d) Možné okamžité nebo oneskorené účinky na životné prostredie spôsobené priamymi alebo nepriamymi interakciami medzi geneticky modifikovanou vyššou rastlinou a cieľovým organizmom (pokiaľ cieľový organizmus existuje),
MON 88017 sa od konvenčnej kukurice odlišuje iba expresiou proteínov CP4 EPSPS a Cry3Bb1, ktoré zodpovedajú za toleranciu ku glyfozátu a ochranu proti niektorým zástupcom Coleoptera (Diabrotica spp.). Proteín CP4 EPSPS nemá žiadny cieľový organizmus, preto nemožno v tomto ohľade definovať žiadne potenciálne škodlivé vlastnosti tohto proteínu. Vyhodnotenie možných škodlivých účinkov prostredníctvom priamych alebo nepriamych interakcií GM kukurice a cieľových organizmov sa tak vzťahuje na proteín Cry3Bb1. Insekticídny účinok tohto proteínu na larvy cieľového hmyzu môže mať vplyv na úroveň jeho populácie. Teoreticky by tak mohol nepriamo pôsobiť na populačnú dynamiku organizmov, ktoré s cieľovým škodcom interagujú (napr. užitočný hmyz, parazitoidy, patogénne a toxigénne huby).
Význam možných dôsledkov, či už priamych účinkov na cieľové organizmy, alebo nepriamych trofických účinkov na necieľové organizmy, by mal byť vždy chápaný v širšom kontexte a to v porovnaní s pôsobením a účinkami metód konvenčnej poľnohospodárskej produkcie. To znamená, že do úvahy by sa mali brať účinky tradičných, širokospektrálnych insekticídov používaných v kukurici a ďalších plodinách.
Pestovaná kukurica interaguje s viacerými herbivornými hmyzími škodcami, ktorí môžu spôsobovať vážne poškodzovania porastov prejavujúce sa nižšími úrodami a zníženou kvalitou zberaného produktu. Kukuričiar koreňový (Diabrotica spp.) je na Slovensku ekonomicky významný škodca, rýchlo sa rozširujúci do ďalších častí Európy. MON 88017 poskytuje inteligentnú, z environmentálneho hľadiska trvalo udržateľnú stratégiu pre kontrolu kukuričiara koreňového.
Vložená insekticídna vlastnosť v MON 88017 pôsobí iba na larvy cieľového škodcu. Účinok tejto kukurice na cieľové organizmy je teda limitovaný špecifickými „poľnými“ podmienkami (obmedzenia priestorové a časové). Cieľové organizmy sú významnými škodcami agrofytocenózy, z tohto pohľadu nie je ich priama regulácia chápaná ako škodlivý environmentálny účinok.
V porovnaní so súčasnými spôsobmi regulácie škodcov, najmä s používaním širokospektrálnych chemických insekticídov, nie sú potenciálne nepriame alebo trofické účinky spojené s potlačením populácie cieľového škodcu, vzhľadom k možným interakciám s organizmami životného prostredia, významné. Naopak, Cry proteíny sú špecifické a nepôsobia na užitočný hmyz. Použitie kukurice MON 88017 je plne kompatibilné so zásadami integrovanej ochrany rastlín a s trvalo udržateľným spôsobom hospodárenia v poľnohospodárstve.
Na záver možno konštatovať, že riziko možných okamžitých, alebo oneskorených účinkov na životné prostredie, spôsobené priamymi, alebo nepriamymi interakciami medzi MON 88017 a cieľovými organizmami, je zanedbateľné.
e) Možné okamžité alebo oneskorené účinky na životné prostredie spôsobené priamymi alebo nepriamymi interakciami medzi geneticky modifikovanou vyššou rastlinou a necieľovými organizmami, vrátane vplyvu na úroveň populácií konkurentov, bylinožravcov, prípadne symbiontov, parazitov a patogénov
Základná interakcia MON 88017 s necieľovými organizmami životného prostredia sa neodlišujú od interakcií kukurice konvenčnej, s výnimkou priamej expozície herbivorných škodcov kukurice k proteínom CP4 EPSPS a Cry3Bb1, ktoré sú exprimované rastlinou. Potenciálna expozícia necieľových organizmov prostredia k týmto proteínom môže, aspoň teoreticky, spôsobiť nejaký nežiaduci environmentálny účinok. Teoreticky, by dôsledok takéhoto kontaktu medzi necieľovými organizmami a vloženými proteínmi v MON 88017 (ktoré by boli organizmom toxické), mohol mať vplyv na úroveň populácie týchto organizmov.
Medzi necieľové organizmy je možno zahrnúť všetky organizmy, zvieratá alebo rastliny, ktoré by mohli byť ovplyvnené nejakým nešpecifikovaným mechanizmom spôsobeným uvádzanými proteínmi.
CP4 EPSPS je síce novým proteínom exprimovaným v MON 88017, nie je však novou látkou pre životné prostredie. Gén cp4 epsps je odvodený od známej pôdnej baktérie Agrobacterium sp. (kmeň CP4). Ako endogénne rastlinné proteíny EPSPS, tak i vložený CP4 EPSPS patrí do spoločnej rodiny EPSPS proteínov – enzýmov, ktoré sú prirodzenou súčasťou životného prostredia. Možno ich nájsť v baktériách, hubách, riasach a vo všetkých vyšších rastlinách. V týchto organizmoch sa EPSPS podieľa na šikimátovej biosyntéze, teda na procese tvorby aromatických aminokyselín, ktorý je v rastlinách inhibovaný herbicídom s účinnou látkou glyfozát. Vložený proteín CP4 EPSPS je funkčne podobný endogénným rastlinným enzýmom, s výnimkou jeho tolerancie k inhibičným účinkom glyfozátu. Akékoľvek necieľové organizmy životného prostredia, ktoré by boli vystavené CP4 EPSPS z rastlín kukurice MON 88017, alebo z prípadného výdrolu, sa v prírode vyvíjali spoločne so širokým spektrom zelených rastlín a mikroorganizmov. Možno teda konštatovať, že tieto organizmy majú za sebou dlhú históriu expozície voči týmto zdravotne nezávadným proteínom. Na základe prirodzeného výskytu EPSPS enzýmov v životnom prostredí, rovnako tak ako dlhá história bezpečného používania CP4 EPSPS v glyfozát tolerantných plodinách (napr. kukurica NK603 alebo glyfozát tolerantná sója), je veľmi nepravdepodobné, aby proteíny CP4 EPSPS, alebo akýkoľvek ďalší EPSPS proteín bol nejako biologicky aktívny a pôsobil na necieľové organizmy ako sú rastliny, mikroorganizmy, bezstavovce a stavovce.
MON 88017 tiež exprimuje proteín Cry3Bb1, ktorý zodpovedá za ochranu rastlín proti niektorým herbivorným škodcom z rodu Coleoptera. Bolo potvrdené mnohými štúdiami, že tento typ proteínu (Cry) je toxický len voči niektorým zástupcom Coleoptera a nepôsobí na ostatné rody hmyzu. Táto špecifickosť je v súlade so zisteniami zaznamenanými v publikáciách (Rupar, Donovan et al. 1991; Donova, Rupar et al. 1992), ktoré poukazujú na to, že proteíny triedy Cry3 vykazujú selektívnu toxicitu na rod Coleoptera. Insekticídna špecifickosť proteínov Cry3 môže byť založená radou krokov v mechanizme účinku, popísanom v bode 2.20., časti žiadosti pre MON 88017. Kritickým krokom mechanizmu účinku sú väzbové schopnosti receptorov hmyzu; bez tejto väzby by toxický účinok proteínu nemohol nastať. Ireverzibilná väzba toxínov na receptory črevnej výstelky je spojovaná práve s citlivosťou hmyzu. Toto je kľúčový faktor bezpečnosti Cry proteínov voči necieľovým organizmom ako sú ryby, vtáky, cicavce a bezstavovce. Množstvo štúdií dokumentuje, že proteín Cry3Bb1, produkovaný v MON 88017, vykazuje toxicitu v rámci čeľade Chrysomelidae rodu Coleoptera. Ďalšie čeľade tohto rodu, alebo ďalšie rody hmyzu ako Lepidoptera, Hymenoptera, Neuroptera a Colembola nie sú na proteín Cry3Bb1 citliví (Head, Pleau et al. 2001).
Je veľmi nepravdepodobné, aby na základe veľmi dobre zdokumentovaného mechanizmu účinku Cry proteínov, selektivite toxínu Cry3Bb1 voči čeľadi Chrysomelidae z rodu Coleoptera a štúdií potvrdzujúcich absenciu škodlivých účinkov na ostatné rody hmyzu, vykazovala MON 88017 nejaké škodlivé pôsobenie smerom k necieľovým organizmom či už priamo, alebo prostredníctvom nepriamych interakcií.
Ďalej možno konštatovať, že nikdy neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky týchto dvoch novo exprimovaných proteínov CP4 EPSPS a Cry3Bb1 v ďalších, komerčne pestovaných (Sev. Amerika) GM kukuriciach (NK603, MON 863, MON 863 × NK603, alebo MON 863 × MON 810 × NK603), produkujúcich podobné proteíny.
Riziko vyplývajúce z možných okamžitých, alebo oneskorených účinkov na životné prostredie, spôsobené priamymi alebo nepriamymi interakciami medzi MON 88017 a necieľovými organizmami, vrátane vplyvu na úroveň populácií konkurentov, bylinožravcov, prípadne symbiontov, parazitov a patogénov, bolo vyhodnotené ako zanedbateľné, preto nie je navrhovaná žiadna špecifická stratégia pre management tohoto rizika.

f) Možné okamžité alebo oneskorené účinky na ľudské zdravie vyplývajúce z možných priamych alebo nepriamych interakcií medzi geneticky modifikovanou vyššou rastlinou a osobami prichádzajúcimi s ňou do styku
Kukurica MON 88017 je z hľadiska agronomických a fenotypových charakteristík vo svojej podstate zhodná s kukuricou konvenčnou, od ktorej sa odlišuje len vo vlastnostiach tolerancie ku glyfozátu a niektorým zástupcom rodu Coleoptera (spôsobených expresiou proteínov CP4 EPSPS a Cry3Bb1). Teoreticky by potenciálna toxicita, alebo alergénne vlastnosti mohli byť spájané s novo exprimovanými proteínmi GM plodiny. Týmto, môže expresia CP4 EPSPS a Cry3Bb1 predstavovať vlastnosti geneticky modifikovanej vyššej rastliny, ktoré aspoň teoreticky, môžu spôsobiť nejaké nežiadúce účinky osobám, ktoré s ňou prichádzajú do styku.
Pokiaľ by vložené proteíny v MON 88017 mali nejaký toxický či alergénny potenciál, potom by mohli spôsobiť nejakú významnú zmenu z hľadiska bezpečnosti práce pri nakladaní s touto kukuricou. Akákoľvek zmena podmienok bezpečnosti práce vyplývajúca z GM kukurice by mala byť chápaná a porovnávaná v kontexte nakladania s kukuricou konvenčnou.
Táto žiadosť je podávaná za účelom získania súhlasu k zavádzaniu GM kukurice do životného prostredia. Osoby, ktoré budú v kontakte s touto kukuricou, budú pracovníci výskumu a technici. Kontakt s rastlinami alebo zrnom kukurice MON 88017 sa neodlišuje od kontaktu (manipulácie) s kukuricou konvenčnou. Zdravotná nezávadnosť nových vlastností je popísaná v bode 2.18. pre MON 88017. Proteíny CP4 EPSPS a Cry3Bb1 majú dlhodobú históriu bezpečného používania. Ich nezávadnosť voči človeku možno demonštrovať na základe a) charakterizácie proteínov, b) absencie podobnosti týchto proteínov so známymi alergénmi a toxínmi, c) rýchleho rozkladu proteínov v simulovaných tráviacich systémoch, a d) absencii akútnej toxicity proteínov sledovanej na laboratórnych potkanoch. Tieto dva proteíny sú v MON 88017 prítomné vo veľmi nízkych koncentráciách, ich potenciál vzájomnej interakcie je zanedbateľný.
Nikdy neboli zaznamenané nejaké negatívne účinky zavádzanej GM kukurice na zdravie ľudí, spojené s bezpečnosťou práce, alebo s jej konzumáciou ako potraviny alebo krmiva. Toto potvrdzujú i skúsenosti s komerčným pestovaním GM kukurice v Severnej Amerike pri MON 863 (od r. 2003), NK603 (od r. 2001), MON 863 × NK603 (od r. 2003) a MON 863 × MON 810 × NK603 (od r. 2005).
Na záver možno konštatovať, že pravdepodobnosť výskytu nejakých nežiadúcich účinkov na ľudské zdravie, vyplývajúcich z kontaktu medzi GM kukuricou MON 88017 a človekom, sa neodlišuje od pravdepodobnosti výskytu týchto účinkov pri kukurici konvenčnej.
Vzhľadom k tomu, že riziko možných okamžitých alebo oneskorených účinkov na ľudské zdravie, vyplývajúce z možných priamych alebo nepriamych interakcií medzi MON 88017 a osobami prichádzajúcimi s ňou do styku je zanedbateľné, nie je navrhovaná žiadna špecifická stratégia pre management tohto rizika.
g) Možné okamžité alebo oneskorené účinky na zdravie zvierat a dôsledky pre potravinové reťazce vyplývajúce z konzumácie geneticky modifikovaného organizmu alebo genetického produktu, ktorý je určený na použitie ako krmivo
Okrem vložených vlastností tolerancie ku glyfozátu a tolerancie k niektorým zástupcom Coleoptera je MON 88017 vo svojej podstate zhodná s kukuricou konvenčnou. Na základe storočí skúseností s tradičnou kukuricou v Európe, kukurica nemá potenciál nejakých škodlivých účinkov na zdravie chovaných zvierat.
Teoreticky, by novo produkované proteíny tejto GM kukurice mohli pôsobiť toxicky a spôsobovať tak problémy vo výžive zvierat. Z tohto pohľadu je expresia proteínov CP4 EPSPS a Cry3Bb1 vlastnosťou GM vyššej rastliny, ktorá by mohla, aspoň teoreticky, spôsobiť nejaký škodlivý účinok.
Pokiaľ by novo vložené proteíny v MON 88017 mali nejaký toxický alebo alergénny potenciál, alebo by nejako negatívne ovplyvňovali užitočnosť využitia tejto kukurice, potom by toto mohlo spôsobiť významnú zmenu z hľadiska nutričných vlastností alebo zdravotnej nezávadnosti. Táto zmena by mohla nastoliť problémy s využiteľnosťou krmiva, so znížením prírastkov, s produkciou mlieka alebo s celkovým zhoršením zdravotného stavu zvierat. Akúkoľvek zmenu nutričných vlastností kukurice alebo zdravotného stavu zvierat, kŕmených GM kukuricou, by bolo nutné chápať a porovnávať s kukuricou konvenčnou.
Táto žiadosť je určená pre nakladanie s geneticky modifikovanou kukuricou v režime zavádzania do životného prostredia (poľné pokusy) a nezahŕňa bežné krmivárske využitie vyprodukovaného zrna (príp. ďalších produktov tejto kukurice). Týmto možno považovať riziko akýchkoľvek nežiadúcich prejavov MON 88017 v potravinovom alebo krmivárskom reťazci, vyplývajúci z expozície zvierat voči vloženým proteínom, za zanedbateľné.
Zdravotná nezávadnosť nových vlastností je popísaná v bode 2.18. pre MON 88017. Proteíny CP4 EPSPS a Cry3Bb1 majú dlhodobú históriu bezpečného používania; nevykazujú žiadne známky akútnej toxicity sledovanej na myšiach, sú rýchlo rozkladané v simulovaných tráviacich systémoch a nie sú štruktúrne podobné alergénom alebo toxínom. Absenciu toxicity na zvieratá možno predpokladať na základe špecifickosti väzbových receptorov cieľových zástupcov radu Coleoptera. Cicavcom tento mechanizmus účinkov chýba. Štúdie preukazujú, že MON 88017 je z hľadiska kompozície zásobných látok a nutričných vlastností zhodná s kukuricou konvenčnou, týmto je pre potravinové a kŕmne využitie rovnako tak bezpečná, ako kukurica konvenčná.
Vzhľadom k tomu, že riziko možných okamžitých alebo oneskorených účinkov na zdravie zvierat a dôsledky pre potravinový reťazec vyplývajúce z konzumácie MON 88017 bolo vyhodnotené ako zanedbateľné, nie je navrhovaná žiadna špecifická stratégia pre management tohto rizika.
h) Možné okamžité nebo oneskorené účinky na biogeochemické procesy vyplývajúce z možných priamych a nepriamych interakcií geneticky modifikovaného organizmu a cieľových a necieľových organizmov v okolí zavádzania geneticky modifikovaného organizmu do životného prostredia
Pestovanie kukurice všeobecne nepriamo ovplyvňuje biogeochemické procesy, napr. prostredníctvom obrábania pôdy a hnojením. MON 88017 je z hľadiska obsahového zloženia, agronomických a fenotypových vlastností zhodná s kukuricou konvenčnou (viď. body 2.15. a 2.18. pre MON 88017). Nebolo nikde zistené alebo popísané, že by sa táto kukurica odlišovala od jej konvenčnej formy, vzhľadom k jej pôsobeniu na biogeochemické procesy a na úroveň živín v pôde.
Teoreticky možno konštatovať, že novo vložené proteíny CP4 EPSPS a Cry3Bb1 sú vlastnosťou GM vyššej rastliny, ktorá by mohla, aspoň teoreticky, spôsobiť nejaký škodlivý environmentálny účinok na biogeochemické procesy. Pokiaľ by tieto proteíny mali potenciál negatívne pôsobiť na populácie pôdnych dekompozítorov a detritofágov, potom by mohlo dôjsť k ovplyvneniu biogeochemických procesov, v ktorých tieto organizmy pôsobia. To by mohlo viesť k zmene nutričných cyklov životného prostredia.
Táto žiadosť je podávaná za účelom pokusného pestovania MON 88017 v režime uvoľnenia do životného prostredia; pravdepodobnosť významnej expozície organizmov pôdneho ekosystému voči tejto kukurici s následnými zmenami ich zloženia je zanedbateľná.
Aj keď proteíny CP4 EPSPS a Cry3Bb1, prítomné v rozkladajúcej sa hmote MON 88017, sú považované za nové látky produkované kukuricou, tak nie sú v pôde proteínmi novými. Gén cp4 epsps, ktorý bol použitý pre genetickú modifikáciu tejto kukurice, bol získaný z genómu známej pôdnej baktérie Agrobacterium sp. (kmeň CP4). Proteíny CP4 EPSP patria do dobre charakterizovanej skupiny proteínov EPSPS, ktoré sú bežne prítomné v baktériách, hubách, riasach a všetkých vyšších rastlinách. Väčšina dekompozítorov produkuje vlastné proteíny EPSPS. Dekompozítory a interagujúce pôdne detritofágy sú tak dlhodobo vystavené rôznym, prirodzene sa vyskytujúcim EPSPS proteínom, takže nie je dôvod sa domnievať, že by nejaký EPSPS proteín mohol negatívne ovplyvňovať procesy dekompozície.
Proteín Cry3Bb1 je variantom pôvodného Cry3Bb1 proteínu pochádzajúceho z Bacillus thuringiensis (ssp. kumamotoensis) kmeň EG4691, s ktorým zdieľa 99,1% podobnosť aminokyselinových sekvencií. Proteín Cry3Bb1 je v pôde rýchlo rozkladaný. Ďalej, dekompozítory a interagujúce pôdne detritofágy sú dlhodobo vystavené rôznym, prirodzene sa vyskytujúcim Bt proteínom, odvodených z genómu tejto známej pôdnej baktérie. Nie je teda dôvod sa domnievať, že by nejaký z týchto proteínov mohol negatívne ovplyvňovať procesy dekompozície.
Riziko priamych či nepriamych nežiaducich účinkov oboch spomínaných vložených proteínov je vzhľadom k necieľovým organizmom životného prostredia zanedbateľné (viď. bod e, tohto hodnotenia rizika). Skúsenosti z komerčného pestovania mnohých GM plodín s expresiou proteínov CP4 EPSPS a Cry3Bb1 nikdy nepoukázali na nejaké škodlivé, či nežiadúce účinky smerom k biogeochemickým procesom alebo k pôdnej úrodnosti.
Vzhľadom k tomu, že riziko možných okamžitých nebo oneskorených účinkov na biogeochemické procesy, vyplývajúce z možných priamych a nepriamych interakcií MON 88017 a cieľových a necieľových organizmov v okolí zavádzania GMO do životného prostredia, možno považovať za zanedbateľné, nie je navrhovaná žiadna špecifická stratégia pre management tohto rizika.
i) Možné okamžité alebo oneskorené priame a nepriame účinky na životné prostredie v dôsledku použitia špecifických pestovateľských, zberových alebo spracovateľských techník pre geneticky modifikované rastliny v prípade, že sa tieto techniky líšia od technik bežne používaných pri nakladaní so zodpovedajúcimi nemodifikovanými vyššími rastlinami
MON 88017 je zhodná s kukuricou konvenčnou (s výnimkou vlastnosti tolerancie ku glyfozátu a tolerancie k niektorým zástupcom Coleoptera) a tak nevyžaduje žiadne špecifické pestovateľské, zberové alebo spracovateľské techniky.
Očakáva sa, že pestovanie MON 88017 pozitívne ovplyvní súčasné pestovateľské postupy v kukurici a bude prínosom ako pre pestovateľov, tak i pre životné prostredie. Glyfozát tolerantná kukurica poskytuje tieto možnosti: (1) spôsob regulácie zaburinenia pomocou širokospektrálneho herbicídu; (2) nová účinná látka pre ošetrenie počas rastu plodiny; (3) zvýšená flexibilita ošetrení (podľa aktuálneho stavu zaburinenia); (4) nákladovo efektívny spôsob ochrany, a (5) unikátna kompatibilita so systémami minimálneho obrábania pôdy (pôdoochranné technológie). Pôdoochranné technológie pozitívne ovplyvňujú kvalitu pôdy, vodný režim, znižujú riziko pôdnej erózie, vyplavenie živín a pesticídov do povrchových vôd, vylepšujú prostredie pre mnoho organizmov, znižujú produkciu oxidu uhličitého a spotrebu pohonných hmôt (Chevrier a Barbier, 2002; Dies Jambrino a Fernandez-Anero, 1997; Edwards et al., 1988; Hebblethwaite, 1995; Reicosky et al., 1995; Ruiz et al., 2001; Warburton a Klimstra, 1984).
Ďalšie možné výhody vyplývajúce z pestovania kukurice MON 88017 sú spojené s jej insekticídnou vlastnosťou: (1) účinný spôsob regulácie cieľového škodcu z radu Chrysomelidae; (2) bezpečná kontrola cieľového škodcu pri zachovaní užitočného hmyzu; (3) potenciál zníženia množstva používaných chemických insekticídov (Rice a Pilcher, 1999), vrátane zníženej expozície obsluhy pri aplikácii týchto insekticídov; (4) vhodnosť v systéme integrovanej ochrany rastlín (IPM), v súlade s udržateľnými spôsobmi poľnohospodárskeho hospodárenia, a (5) úspora času a mechanizácie, to všetko znamená maximalizáciu úrodového potenciálu.
Na záver možno konštatovať, že neboli identifikované žiadne vlastnosti tejto geneticky modifikovanej kukurice, ktoré by boli škodlivé voči životnému prostrediu, spôsobené zmenou špecifických pestovateľských, zberových alebo spracovateľských techník. Kultivácia, vedenie alebo zber plánovaných poľných pokusov s MON 88017 bude pôsobiť na životné prostredie rovnako ako kultivácia akejkoľvek inej kukurice.
Vzhľadom k tomu, že riziko možných okamžitých alebo oneskorených priamych a nepriamych účinkov na životné prostredie, v dôsledku použitia špecifických pestovateľských, zberových alebo spracovateľských techník pre MON 88017 je zanedbateľné, nie je navrhovaná žiadna špecifická stratégia pre management tohto rizika.
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