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21.10.2015 A8-0305/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Důvody pro změny směrnice 

2001/18/ES provedené prostřednictvím 

směrnice (EU) 2015/412, pokud jde 

o GMO určené k pěstování, jsou relevantní 

i pro jiné GMO a geneticky modifikované 

potraviny a krmiva, na které se vztahuje 

nařízení (ES) č. 1829/2003. Výsledkem 

hlasování o prováděcím rozhodnutí 

o povolení produktů, na které se vztahuje 

nařízení (ES) č. 1829/2003, které nejsou 

určeny k pěstování, v příslušném výboru 

nebo v Radě, je vždy „žádné stanovisko“ 

(nebylo dosaženo kvalifikované většiny 

ve prospěch ani proti povolení) a existují i 

členské státy, v nichž je používání těchto 

produktů zakázáno. S přihlédnutím k 

uvedeným záležitostem je vhodné změnit 

nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby 

stanovilo možnost pro členské státy omezit 

nebo zakázat používání GMO a geneticky 

modifikovaných potravin a krmiv na celém 

svém území nebo jeho části, na základě 

závažných důvodů v souladu s právem 

Unie, které nesouvisejí s riziky pro lidské 

zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, 

jelikož tato rizika již byla vyhodnocena 

na úrovni Unie podle nařízení (ES) 

č. 1829/2003. Tato možnost by se neměla 

použít na GMO určené k pěstování, 

protože na ty se již vztahují změny 

směrnice 2001/18/ES provedené směrnicí 

(7) Důvody pro změny směrnice 

2001/18/ES provedené prostřednictvím 

směrnice (EU) 2015/412, pokud jde 

o GMO určené k pěstování, jsou relevantní 

i pro jiné GMO a geneticky modifikované 

potraviny a krmiva, na které se vztahuje 

nařízení (ES) č. 1829/2003. Výsledkem 

hlasování o prováděcím rozhodnutí 

o povolení produktů, na které se vztahuje 

nařízení (ES) č. 1829/2003, které nejsou 

určeny k pěstování, v příslušném výboru 

nebo v Radě, je vždy „žádné stanovisko“ 

(nebylo dosaženo kvalifikované většiny 

ve prospěch ani proti povolení) a existují i 

členské státy, v nichž je používání těchto 

produktů zakázáno. S přihlédnutím 

k uvedeným záležitostem je vhodné změnit 

nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby 

stanovilo možnost pro členské státy omezit 

nebo zakázat uvádění na trh GMO 

a geneticky modifikovaných potravin 

a krmiv na celém svém území nebo jeho 

části na základě důvodů v souladu s 

právem Unie. Tato možnost by se neměla 

použít na GMO určené k pěstování, 

protože na ty se již vztahují změny 

směrnice 2001/18/ES provedené směrnicí 

(EU) 2015/412. 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Pozměňovací návrh  5 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Členské státy by proto měly mít 

možnost přijmout opatření, kterými omezí 

nebo zakážou na celém svém území nebo 

jeho části používání určitého GMO nebo 

geneticky modifikovaných potravin 

a krmiv nebo skupiny GMO nebo 

geneticky modifikovaných potravin 

a krmiv poté, co již byly povoleny, pokud 

jsou tato opatření založena na závažných 

důvodech slučitelných s právem Unie a 

jsou v souladu se zásadami 

proporcionality a zákazu diskriminace 

mezi vnitrostátními a zahraničními 

produkty, a v souladu s ustanoveními 

článku 34, článku 36 a čl. 216 odst. 2 

SFEU. 

(8) Členské státy by proto měly mít 

možnost přijmout opatření, kterými omezí 

nebo zakážou na celém svém území nebo 

jeho části uvádět na trh určitý GMO nebo 

geneticky modifikované potraviny 

a krmiva nebo skupinu GMO nebo 

geneticky modifikované potraviny 

a krmiva poté, co již byly povoleny, pokud 

jsou tato opatření založena na důvodech 

slučitelných s právem Unie a v souladu 

s ustanoveními článku 34, článku 36 a 

čl. 216 odst. 2 SFEU. 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Pozměňovací návrh  6 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 

tohoto nařízení by se měly vztahovat 

k používání a nikoli k volnému oběhu a 

dovozu geneticky modifikovaných potravin 

a krmiv. 

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 

tohoto nařízení by se měly vztahovat 

k uvádění na trh, a nikoli k volnému 

oběhu a dovozu geneticky modifikovaných 

potravin a krmiv. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Pozměňovací návrh  7 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Úroveň ochrany lidského zdraví, 

zdraví zvířat a životního prostředí, které 

má být dosaženo během postupu 

povolování stanoveného nařízením (ES) č. 

1829/2003, vyžaduje jednotné vědecké 

hodnocení v celé Unii a toto nařízení by 

nemělo tuto situaci měnit. Aby tedy nebyly 

narušeny pravomoci svěřené osobám 

provádějícím hodnocení a řízení rizik 

podle nařízení (ES) č. 1829/2003, 

členským státům by nemělo být povoleno 

uplatňovat důvody, které souvisejí s riziky 

pro zdraví a životní prostředí, jelikož tato 

rizika by měla být řešena v souladu 

s postupem již stanoveným v nařízení (ES) 

č. 1829/2003, a zejména v článcích 10, 22 

a 34 uvedeného nařízení. 

vypouští se 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Pozměňovací návrh  8 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Opatření, která členské státy přijaly 

podle tohoto nařízení, by měla podléhat 

kontrolnímu a informačnímu postupu 

na úrovni Unie, aby se mimo jiné zajistilo 

fungování vnitřního trhu. Vzhledem 

k úrovni kontroly a poskytování informací, 

již stanoví toto nařízení, není nutné 

stanovit navíc použití směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES. 

Změny nařízení (ES) č. 1829/2003 

provedené tímto nařízením stanoví, 

že členské státy mohou omezit nebo 

zakázat používání GMO nebo geneticky 

modifikovaných potravin a krmiv na celém 

svém území nebo jeho části pro celou dobu 

platnosti povolení za předpokladu, 

že uplynula stanovená doba, během níž 

měla Komise a ostatní členské státy 

možnost vyjádřit se k navrhovaným 

opatřením. Dotčený členský stát by měl 

proto návrh uvedených opatření předat 

Komisi nejpozději 3 měsíce před jejich 

přijetím, aby Komisi a ostatním členským 

státům umožnil se k nim vyjádřit, a během 

této doby by tato opatření neměl přijímat 

ani provádět. Po uplynutí této doby by 

mělo být členskému státu umožněno 

přijmout opatření v původně navrhované 

podobě, nebo v podobě pozměněné, 

zohledňující připomínky Komise nebo 

(11) Opatření, která členské státy přijaly 

podle tohoto nařízení, by měla podléhat 

kontrolnímu a informačnímu postupu 

na úrovni Unie, aby se mimo jiné zajistilo 

fungování vnitřního trhu. Vzhledem 

k úrovni kontroly a poskytování informací, 

již stanoví toto nařízení, není nutné 

stanovit navíc použití směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
15

. 

Změny nařízení (ES) č. 1829/2003 

provedené tímto nařízením stanoví, 

že členské státy mohou omezit nebo 

zakázat uvádění na trh GMO nebo 

geneticky modifikovaných potravin 

a krmiv na celém svém území nebo jeho 

části pro celou dobu platnosti povolení za 

předpokladu, že uplynula stanovená doba, 

během níž měla Komise a ostatní členské 

státy možnost vyjádřit se k navrhovaným 

opatřením. Dotčený členský stát by měl 

proto návrh uvedených opatření předat 

Komisi nejpozději 3 měsíce před jejich 

přijetím, aby Komisi a ostatním členským 

státům umožnil se k nim vyjádřit, a během 

této doby by tato opatření neměl přijímat 

ani provádět. Po uplynutí této doby by 

mělo být členskému státu umožněno 

přijmout opatření v původně navrhované 

podobě, nebo v podobě pozměněné, 

zohledňující připomínky Komise nebo 
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ostatních členských států. Členské státy by 

měly mít možnost Komisi oznámit opatření 

podle tohoto nařízení dříve, než je produkt, 

který je předmětem těchto opatření, 

povolen, aby omezení nebo zákaz začaly 

platit s účinkem ode dne vstupu povolení 

Unie v platnost. 

ostatních členských států. Členské státy by 

měly mít možnost Komisi oznámit opatření 

podle tohoto nařízení dříve, než je produkt, 

který je předmětem těchto opatření, 

povolen, aby omezení nebo zákaz začaly 

platit s účinkem ode dne vstupu povolení 

Unie v platnost. 

__________________ __________________ 

15
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 

při poskytování informací v oblasti norem 

a technických předpisů a předpisů pro 

služby informační společnosti (Úř. věst. L 

204, 21.7.1998, s. 37). 

15
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 

při poskytování informací v oblasti norem 

a technických předpisů a předpisů pro 

služby informační společnosti (Úř. věst. L 

204, 21.7.1998, s. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Pozměňovací návrh  9 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Opatřeními přijatými podle tohoto 

nařízení, jež omezují nebo zakazují 

používání GMO nebo geneticky 

modifikovaných potravin a krmiv, by 

nemělo být dotčeno používání těchto 

produktů a rovněž produktů získaných z 

jejich konzumace v jiných členských 

státech. Kromě toho by tímto nařízením a 

vnitrostátními opatřeními přijatými podle 

tohoto nařízení neměly být dotčeny 

požadavky práva Unie týkající se 

nezáměrné a náhodné přítomnosti 

geneticky modifikovaného materiálu 

v jiných produktech a nemělo by jimi být 

dotčeno uvádění na trh a používání 

produktů vyhovujících těmto požadavkům. 

(13) Opatřeními přijatými podle tohoto 

nařízení, jež omezují nebo zakazují 

uvádění na trh GMO nebo geneticky 

modifikovaných potravin a krmiv, by 

nemělo být dotčeno uvádění na trh těchto 

produktů a rovněž produktů získaných z 

jejich konzumace v jiných členských 

státech. Kromě toho by tímto nařízením a 

vnitrostátními opatřeními přijatými podle 

tohoto nařízení neměly být dotčeny 

požadavky práva Unie týkající se 

nezáměrné a náhodné přítomnosti 

geneticky modifikovaného materiálu 

v jiných produktech a nemělo by jimi být 

dotčeno uvádění na trh a používání 

produktů vyhovujících těmto požadavkům. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Pozměňovací návrh  10 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

Nařízení (EU) č. 1829/2003 

Čl. 34a – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou přijmout opatření, 

jež omezují nebo zakazují používání 

produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 15 

odst. 1 povolených podle tohoto nařízení, 

pokud jsou tato opatření: 

1. Členské státy mohou přijmout opatření, 

jež omezují nebo zakazují uvádět na trh 

produkty uvedené v čl. 3 odst. 1 a čl. 15 

odst. 1 povolené podle tohoto nařízení, 

pokud jsou tato opatření: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Pozměňovací návrh  11 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

Nařízení (EU) č. 1829/2003 

Čl. 34a – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odůvodněná a založená na závažných 

důvodech v souladu s právem Unie, které 

v žádném případě nesmějí být v rozporu 

s hodnocením rizik prováděným podle 

tohoto nařízení; 

a) odůvodněná a založená na důvodech 

v souladu s právem Unie se zvláštním 

důrazem na zásadu předběžné opatrnosti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Pozměňovací návrh  12 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

Nařízení (EU) č. 1829/2003 

Čl. 34a – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přiměřená a nediskriminační. vypouští se 

Or. en 

 

 


