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21.10.2015 A8-0305/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Dôvody na zmeny smernice 

2001/18/ES prostredníctvom smernice 

(EÚ) 2015/412, pokiaľ ide o GMO určené 

na pestovanie, sú relevantné aj pre ďalšie 

GMO a geneticky modifikované potraviny 

a krmivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(ES) č. 1829/2003. Výsledkom hlasovania 

o vykonávacom rozhodnutí o povolení 

výrobkov neurčených na pestovanie, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 

č. 1829/2003, v príslušnom výbore alebo v 

Rade býva vždy prijatie záveru „bez 

stanoviska“ (nedosiahnutie kvalifikovanej 

väčšiny ani v prospech, ani proti 

povoleniu) a existujú aj členské štáty, 

v ktorých je používanie týchto výrobkov 

zakázané. So zreteľom na tieto skutočnosti 

je vhodné zmeniť nariadenie (ES) 

č. 1829/2003 s cieľom poskytnúť členským 

štátom možnosť obmedziť alebo zakázať 

používanie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na celom 

svojom území alebo jeho časti na základe 

závažných dôvodov v súlade s právom 

Únie, ktoré nesúvisia s rizikami pre 

zdravie ľudí a zvierat a pre životné 

prostredie, keďže tie sa už na úrovni Únie 

posudzujú podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003. Táto možnosť by sa nemala 

uplatňovať na GMO určené na pestovanie, 

na ktoré sa už vzťahujú zmeny smernice 

(7) Dôvody na zmeny smernice 

2001/18/ES prostredníctvom smernice 

(EÚ) 2015/412, pokiaľ ide o GMO určené 

na pestovanie, sú relevantné aj pre ďalšie 

GMO a geneticky modifikované potraviny 

a krmivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(ES) č. 1829/2003. Výsledkom hlasovania 

o vykonávacom rozhodnutí o povolení 

výrobkov neurčených na pestovanie, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 

č. 1829/2003, v príslušnom výbore alebo v 

Rade býva vždy prijatie záveru „bez 

stanoviska“ (nedosiahnutie kvalifikovanej 

väčšiny ani v prospech, ani proti 

povoleniu) a existujú aj členské štáty, 

v ktorých je používanie týchto výrobkov 

zakázané. So zreteľom na tieto skutočnosti 

je vhodné zmeniť nariadenie (ES) 

č. 1829/2003 s cieľom poskytnúť členským 

štátom možnosť obmedziť alebo zakázať 

uvedenie na trh GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na celom 

svojom území alebo jeho časti na základe 

dôvodov v súlade s právom Únie. Táto 

možnosť by sa nemala uplatňovať na GMO 

určené na pestovanie, na ktoré sa už 

vzťahujú zmeny smernice 2001/18/ES 

zavedené prostredníctvom smernice (EÚ) 

2015/412. 
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2001/18/ES zavedené prostredníctvom 

smernice (EÚ) 2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti umiestnenie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na trh po tom, čo už boli povolené, 

pod podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe dôvodov 

zlučiteľných s právom Únie a v súlade 

s článkom 34, článkom 36 a článkom 216 

ods. 2 ZFEÚ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté podľa 

tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na 

používanie a nie na voľný pohyb a dovoz 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté podľa 

tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na 

umiestnenie na trh a nie na voľný pohyb a 

dovoz geneticky modifikovaných potravín 

a krmív. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a 

zvierat a životného prostredia, ktorá sa 

dosiahla prostredníctvom povoľovacieho 

konania podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 si vyžaduje jednotné vedecké 

posúdenie na celom území Únie a toto 

nariadenie by tento stav nemalo meniť. 

Aby sa predišlo akémukoľvek zásahu do 

právomocí zverených posudzovateľom 

rizík a manažérom rizík podľa nariadenia 

(ES) č. 1829/2003, členské štáty by nemali 

byť oprávnené používať dôvody súvisiace 

s rizikami pre zdravie a životné prostredie, 

ktoré by sa mali riešiť v súlade s 

postupom už stanoveným v nariadení (ES) 

č. 1829/2003, a najmä v jeho článkoch 10, 

22 a 34. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Opatrenia členských štátov prijaté 

podľa tohto nariadenia by mali byť 

predmetom postupu s kontrolou a 

poskytovania informácií na úrovni Únie, so 

zreteľom na fungovanie vnútorného trhu. 

Vzhľadom na úroveň kontroly 

a poskytovania informácií stanovenú v 

tomto nariadení nie je potrebné stanoviť 

navyše, že sa má uplatňovať smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
15

. 

Zmenami nariadenia (ES) č. 1829/2003 

zavedenými týmto nariadením sa 

stanovuje, že členské štáty môžu obmedziť 

alebo zakázať používanie GMO alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na celom svojom území alebo jeho 

časti na celý čas platnosti povolenia za 

predpokladu, že uplynula stanovená 

odkladná lehota, počas ktorej Komisia a 

členské štáty majú možnosť vyjadriť 

pripomienky k navrhovaným opatreniam. 

Dotknutý členský štát by mal preto 

Komisii oznámiť návrh uvedených opatrení 

najmenej 3 mesiace pred ich prijatím, aby 

Komisia a ostatné členské štáty mali 

možnosť k nim vyjadriť pripomienky, 

a počas tejto lehoty by sa mal zdržať 

prijímania a vykonávania uvedených 

opatrení. Po uplynutí stanovenej odkladnej 

lehoty by členský štát mal mať možnosť 

(11) Opatrenia členských štátov prijaté 

podľa tohto nariadenia by mali byť 

predmetom postupu s kontrolou a 

poskytovania informácií na úrovni Únie, so 

zreteľom na fungovanie vnútorného trhu. 

Vzhľadom na úroveň kontroly 

a poskytovania informácií stanovenú v 

tomto nariadení nie je potrebné stanoviť 

navyše, že sa má uplatňovať smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
15

. 

Zmenami nariadenia (ES) č. 1829/2003 

zavedenými týmto nariadením sa 

stanovuje, že členské štáty môžu obmedziť 

alebo zakázať umiestnenie GMO alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na trh na celom svojom území alebo 

jeho časti na celý čas platnosti povolenia za 

predpokladu, že uplynula stanovená 

odkladná lehota, počas ktorej Komisia a 

členské štáty majú možnosť vyjadriť 

pripomienky k navrhovaným opatreniam. 

Dotknutý členský štát by mal preto 

Komisii oznámiť návrh uvedených opatrení 

najmenej 3 mesiace pred ich prijatím, aby 

Komisia a ostatné členské štáty mali 

možnosť k nim vyjadriť pripomienky, 

a počas tejto lehoty by sa mal zdržať 

prijímania a vykonávania uvedených 

opatrení. Po uplynutí stanovenej odkladnej 

lehoty by členský štát mal mať možnosť 
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prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 

podobe alebo v zmenenej podobe, ktorá 

zohľadní pripomienky Komisie alebo 

členských štátov. Členským štátom by sa 

malo umožniť oznámiť Komisii opatrenia 

podľa tohto nariadenia predtým, ako sa 

povolí výrobok, ktorého sa opatrenia 

týkajú, aby obmedzenie alebo zákaz 

nadobudli účinnosť odo dňa nadobudnutia 

účinnosti povolenia Únie. 

prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 

podobe alebo v zmenenej podobe, ktorá 

zohľadní pripomienky Komisie alebo 

členských štátov. Členským štátom by sa 

malo umožniť oznámiť Komisii opatrenia 

podľa tohto nariadenia predtým, ako sa 

povolí výrobok, ktorého sa opatrenia 

týkajú, aby obmedzenie alebo zákaz 

nadobudli účinnosť odo dňa nadobudnutia 

účinnosti povolenia Únie. 

__________________ __________________ 

15
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických noriem 

a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich 

sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. 

ES L 204, 21.7.1998, s. 37). 

15
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických noriem 

a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich 

sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. 

ES L 204, 21.7.1998, s. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Opatreniami prijatými podľa tohto 

nariadenia, ktorými sa obmedzuje alebo 

zakazuje používanie geneticky 

modifikovaných organizmov alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, by nemalo byť v iných členských 

štátoch dotknuté používanie týchto 

výrobkov ani výrobkov získaných z ich 

konzumácie. Okrem toho by týmto 

nariadením a vnútroštátnymi opatreniami 

prijatými podľa neho nemali byť dotknuté 

požiadavky práva Únie týkajúce sa 

nezámernej a náhodnej prítomnosti 

geneticky modifikovaného materiálu v 

iných výrobkoch a nemalo by ním byť 

dotknuté umiestňovanie výrobkov, ktoré sú 

v súlade s uvedenými požiadavkami, na 

trh, ani ich používanie. 

(13) Opatreniami prijatými podľa tohto 

nariadenia, ktorými sa obmedzuje alebo 

zakazuje uvedenie geneticky 

modifikovaných organizmov alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na trh, by nemalo byť v iných 

členských štátoch dotknuté uvedenie 

týchto výrobkov ani výrobkov získaných z 

ich konzumácie na trh. Okrem toho by 

týmto nariadením a vnútroštátnymi 

opatreniami prijatými podľa neho nemali 

byť dotknuté požiadavky práva Únie 

týkajúce sa nezámernej a náhodnej 

prítomnosti geneticky modifikovaného 

materiálu v iných výrobkoch a nemalo by 

ním byť dotknuté umiestňovanie výrobkov, 

ktoré sú v súlade s uvedenými 

požiadavkami, na trh, ani ich používanie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

Nariadenie (EÚ) č. 1829/2003 

Článok 34a – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz používania 

výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 a 

článku 15 ods. 1 povolených podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že sú tieto 

opatrenia: 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz uvedenia na trh 

výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 a 

článku 15 ods. 1 povolených podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že sú tieto 

opatrenia: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

Nariadenie (EÚ) č. 1829/2003 

Článok 34a – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť 

v rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia; 

a) odôvodnené a podložené dôvodmi v 

súlade s právnymi predpismi Únie s 

osobitným dôrazom na zásadu predbežnej 

opatrnosti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

Nariadenie (EÚ) č. 1829/2003 

Článok 34a – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) proporcionálne a nediskriminačné. vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


