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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění právních předpisů EU týkajících se geneticky modifikovaných organismů, 
především směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003
(2008/2306(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 
o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 
22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 
22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a 
sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním 
prostředí4,

– s ohledem na druhou zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne
5. března 2007 o zkušenostech členských států s geneticky modifikovanými organismy 
uvedenými na trh podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního prostředí (KOM(2007)0081),

– s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 25. října 2006 
o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech (KOM(2006)0626),

– s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 17. září 2008 
o provádění nařízení (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky 
modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (KOM(2008)0560),

– s ohledem na závěry Rady přijaté dne 4. prosince 2008,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že EU zavedla komplexní právní rámec pro geneticky modifikované 

                                               
1 Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.
4 Úř. věst. L 143, 30.04.2004, s. 56.
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organismy (GMO) založený na zásadě obezřetnosti; vzhledem k tomu, že by se EU nyní 
měla zaměřit na jeho provádění,

B. vzhledem k tomu, že členské státy již provedly směrnici 2001/18/ES do vnitrostátních 
právních předpisů,

C. vzhledem k tomu, že bylo uděleno méně než deset autorizací GMO v souladu se směrnicí 
2001/18/ES a méně než deset autorizací v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003; 
vzhledem k tomu, že se tyto autorizace týkají výlučně dovozu GMO a ne jejich pěstování,

D. vzhledem k tomu, že pěstování GMO nebylo od roku 1998 autorizováno směrnicí 
2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003,

E. vzhledem k tomu, že v současné době je v EU autorizováno méně než třicet produktů 
GMO, přímých nebo od nich odvozených – bavlna, kukuřice, řepka olejka, biomasa, 
sójové boby, cukrová řepa – téměř výlučně na dovoz,

F. vzhledem k tomu, že silná stránka EU spočívá ve vysoké kvalitě zemědělství a jeho 
schopnosti dodávat vysoce kvalitní produkty; vzhledem k tomu, že by se tato silná stránka 
měla upevnit,

G. vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby EU chránila svoji biologickou rozmanitost,

H. vzhledem k tomu, že podle zvláštního průzkumu Eurobarometru zveřejněného v březnu 
roku 2008 se 58 % evropského obyvatelstva staví proti používání GMO v zemědělství a 
21 % jejich používání podporuje,

I. vzhledem k tomu, že GMO, a zejména jejich pěstování, vyvolává diskuse a otázky ve 
společnosti i ve vědecké obci; vzhledem k tomu, že společnost vnímá GMO velmi 
emocionálně a ne vždy z vědeckého hlediska,

J. vzhledem k tomu, že členské státy by v oblasti GMO měly mezi sebou navázat užší 
spolupráci; vzhledem k tomu, že členské státy by k této záležitosti měly spíše než 
politicky přistupovat prakticky a racionálně,

Autorizační postup

1. zdůrazňuje nutnost zvýšit průhlednost na evropské a vnitrostátní úrovni, především 
v oblasti zdraví a životního prostředí, aby se posílila důvěra občanů v autorizační postup;

2. poznamenává, že autorizační postup EU čelí značným zpožděním a že v současné době je 
více než padesát žádostí o autorizaci nevyřízených; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že k těmto nevhodným zpožděním nebude docházet;

3. poukazuje na to, že v průběhu autorizačního postupu v regulativním výboru nebo v Radě 
není nikdy dosaženo kvalifikované většiny pro nebo proti a že rozhodnutí o autorizaci 
v důsledku činí Komise; vyzývá tedy členské státy, aby se ujaly svých povinností a této 
situaci zabránily;

Harmonizace hodnocení rizik pro životní prostředí
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4. zdůrazňuje nutnost více harmonizovat postupy a metody hodnocení rizik GMO pro životní 
prostředí, především z toho důvodu, že v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003 není toto 
hodnocení centrální, ale je Evropským úřadem pro bezpečnost potravin postupováno 
členskému státu;

5. zdůrazňuje nutnost dále rozvíjet hodnocení rizik pro životní prostředí, zejména s ohledem 
na dopad na necílové druhy, možné dlouhodobě působící účinky a možné důsledky změn 
používání herbicidů, jež jsou způsobeny geneticky modifikovanými rostlinami odolnými 
vůči herbicidu;

6. vítá pokračující přezkoumávání pokynů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro 
hodnocení rizik pro životní prostředí navržené Komisí; zdůrazňuje důležitost v rámci 
přezkumu zohlednit výše uvedené aspekty;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby těmto pokynům daly normativní charakter;

8. naléhavě vyzývá členské státy a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, aby navázaly 
užší spolupráci; zdůrazňuje nutnost prohloubit zapojení členských států do procesu 
hodnocení rizik; vyzývá Komisi a členské státy, aby navýšily finanční a lidské zdroje 
určené pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin;

Socioekonomická kritéria

9. zdůrazňuje důležitost v procesu řízení rizik zohledňovat socioekonomická hlediska, jako 
jsou možné výhody a nevýhody z hlediska zemědělců, spotřebitelů, společnosti jako 
takové, evropského zemědělství a různých zemědělských odvětví (např. potravin);

10. bere na vědomí, že v souladu se stávajícím autorizačním postupem existuje možnost 
zohlednit jiné legitimní faktory; zastává názor, že socioekonomická hlediska by měla být 
považována za jiné legitimní faktory;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby na evropské úrovni vytvořily metodologický rámec 
pro určení relevantních socioekonomických hledisek;

Informace

12. zdůrazňuje nutnost výrazně zlepšit informovanost veřejnosti; vyzývá členské státy a 
Komisi k zahájení informačních kampaní s cílem zlepšit povědomí a znalosti veřejnosti, 
aby se občané mohli rozhodovat na základě informací;

13. zdůrazňuje, že je důležité, aby informace o GMO, jež veřejnosti podávají média, měly 
vědecký základ;

Koexistence

14. zdůrazňuje potřebu zajistit zemědělcům a spotřebitelům svobodnou volbu mezi běžnými, 
ekologickými a geneticky modifikovanými produkty;

15. poznamenává, že geneticky modifikovaná kukuřice v EU zabírala v roce 2005 celkovou 
plochu o přibližně 55 000 hektarech a že v roce 2008 již zabírala více než 100 000 
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hektarů, což je 1,19 % z celkové plochy využívané k pěstování kukuřice v EU; konstatuje, 
že v současné době je jedinou geneticky modifikovanou rostlinou pěstovanou v EU 
kukuřice MON810;

16. poznamenává, že některé členské státy přijaly vnitrostátní opatření o koexistenci 
v souladu s čl. 26 odst. 1 směrnice 2001/18/ES; vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala 
zprávu o pokroku dosaženém v oblasti provádění vnitrostátních opatření o koexistenci;

17. domnívá se, že pravidla pro koexistenci by měla obsahovat jasná ustanovení ohledně 
odpovědnosti;

18. domnívá se, že by pravidla pro koexistenci měla zohlednit i včelaře;

19. vyzývá členské státy, které ještě nepřijaly opatření pro koexistenci, aby tak neprodleně 
učinily;

20. je však přesvědčen o tom, že další harmonizace pravidel pro koexistenci na evropské 
úrovni je nutná;

Prahové hodnoty pro označování v případě osiva

21. je hluboce znepokojen tím, že nebyly stanoveny žádné konkrétní prahové hodnoty pro 
označování v případě přítomnosti GMO v běžném osivu;

22. naléhavě vyzývá Komisi k tomu, aby prahové hodnoty pro označování neprodleně přijala 
na základě čl. 21 odst. 2 směrnice 2001/18/ES;

23. zastává názor, že tyto hodnoty by měly být stanoveny na nejnižší možnou úroveň;

Oblasti bez geneticky modifikovaných organismů 

24. bere na vědomí, že v souladu se stávajícím autorizačním postupem existuje možnost 
přijímat zvláštní opatření pro citlivé oblasti, včetně zákazu pěstování zmíněných GMO, na 
základě hodnocení rizik pro životní prostředí, jež vychází z vědeckých poznatků;

25. konstatuje, že oblasti bez geneticky modifikovaných organismů mohou být zřízeny 
dobrovolnou dohodou mezi všemi provozovateli v určité oblasti;

26. zdůrazňuje, že kromě těchto možností musí členské státy mít zaručeno právo úplně 
zakázat pěstování GMO ve vyhrazených geografických oblastech, například v lokalitách 
spadajících pod síť Natura 2000;

27. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby objasnily právní definici oblastí bez geneticky 
modifikovaných organismů;

o o

o

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
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členských států.
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