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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti návrhu

Spravodajca by chcel na úvod analýzy pripomenúť niektoré fakty a čísla o pestovaní GMO 
(geneticky modifikovaných organizmov):
– v súčasnosti je v EÚ povolené pestovať dve plodiny GMO: kukuricu MON810 a zemiaky 
Amflora;
– v prípade 17 GMO sa čaká na povolenie pestovať ich v EÚ;
– v roku 2009 sa kukurica MON810 pestovala celkovo na 94 800 ha v piatich členských štátoch 
(Španielsko, Česká republika, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko), z toho 80 % v Španielsku 
(v porovnaní so 107 700 ha v roku 2008, predtým, ako Nemecko ukončilo jej pestovanie).
Zemiaky Amflora sa v súčasnosti pestujú v troch členských štátoch: vo Švédsku, v Nemecku 
a Českej republike.

V roku 2009 pestovalo GMO1 vo svete 14 miliónov poľnohospodárov na 134 miliónoch ha, 
z čoho bolo 64 miliónov ha v USA, vyše 21 miliónov ha v Brazílii a Argentíne a viac ako 
8 miliónov ha v Kanade a Indii.

Tieto údaje ilustrujú súčasnú patovú situáciu v súvislosti s rozhodovaním o GMO v EÚ 
a chýbajúce odpovede na reálne obavy poľnohospodárov a spotrebiteľov.

Vedecký prístup k novej technológii

Spravodajca je presvedčený, že kľúčovými zásadami pri určovaní bezpečnosti nových 
technológií by malo byť vedecké stanovisko a prístup z hľadiska rizikovosti. Prijatím rozhodnutí 
o bezpečnosti nových metód a postupov bez opory vo vedeckom stanovisku spoločnosť riskuje, 
že rozhodnutia sa budú zakladať skôr na tom, čo je populárne, než na tom, čo je bezpečné. 
Vedecky podložené rozhodnutia o bezpečnosti nemožno nahradiť inými prvkami, ako sú obavy 
sociálno-hospodárskeho charakteru alebo etické zretele. Spravodajca uznáva, že návrh Komisie 
v tejto podobe nie je v rozpore so spoločným vedeckým postupom povoľovania GMO v Európe.

Cieľ návrhu

Podľa Komisie, súbežne s komplexným právnym rámcom na povoľovanie výrobkov, ktoré 
pozostávajú z GMO alebo sú z nich vyrobené, cieľom návrhu je, aby sa „uľahčilo prijímanie 
rozhodnutí“, „umožnilo zohľadňovať všetky dôležité faktory“ a aby sa členským štátom 
poskytla dostatočná flexibilita, „aby mohli rozhodovať o pestovaní GMO po tom, čo boli 
povolené na úrovni EÚ“. Kým právne služby Rady a Európskeho parlamentu vyjadrili vážne 
obavy, pokiaľ ide o právnu istotu, potenciálne hrozby pre jednotný trh a nezlučiteľnosť 
s pravidlami WTO, spravodajca došiel po zvážení všetkých argumentov k záveru, že 
po dôkladnom porovnaní všetkých názorov pre a proti návrh môže splniť ciele Komisie 
a poskytnúť príležitosť na odblokovanie situácie pri rozhodovaní o GMO v EÚ.

Pozícia

                                               
1 Záznamy sa týkajú kukurice, sójových bôbov, bavlny a repkového semena.
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V reakcii na obavy, ktoré sa týkajú vnútorného trhu a súladu s pravidlami WTO, spravodajca 
svojím prístupom vo všeobecnosti posilňuje návrh Komisie.
Uvádza aj požiadavku na dodržiavanie zásady proporcionality a slobodu výberu pre 
spotrebiteľov a poľnohospodárov. Hľadá aj spôsoby poskytnutia väčšej ochrany pre tých 
poľnohospodárov, ktorí chcú pestovať plodiny bez GMO, a väčšej právnej istoty pre členské 
štáty, ktoré túto flexibilnú možnosť využívajú.

Spravodajca je presvedčený, že od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby v prípade týchto 
nových právomocí rozhodovali na základe individuálneho posúdenia každého prípadu, čím sa 
zaistí, že obmedzenia sa budú týkať konkrétnej plodiny. Znamenalo by to, že jednotlivé GMO 
by pre jednotlivé regióny predstavovali odlišné riziká i prínosy, a mali by sa teda posudzovať 
individuálne, aby sa zabezpečilo, že členské štáty dodržiavajú zásadu proporcionality.

S cieľom rešpektovať slobodu výberu, ako sa uvádza v záveroch Rady zo 4. decembra 2008 
a v stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 2010 (NAT 480 –
CESE 1623/2010), je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty mali stanovené pevné pravidlá 
platné na ich území pre koexistenciu (súbežné pestovanie oboch typov plodín). Vyžaduje si to 
zmenu a doplnenie článku 26a smernice 2001/18/ES, aby sa potvrdilo rešpektovanie práv 
poľnohospodárov, ktorí nepestujú GMO, a spotrebiteľov, ktorí si želajú, aby sa pestovali a mohli 
nakupovať výrobky bez GMO. Spravodajca je takisto presvedčený, že predtým, ako členské 
štáty prijmú ďalšie reštriktívne opatrenia podľa navrhovaného článku 26b, mali by plne využiť 
flexibilné možnosti, ktoré zaručuje článok 26a a nové odporúčanie Komisie o usmerneniach 
pre koexistenciu oboch typov plodín.

Popri opatreniach v súvislosti s koexistenciou oboch typov plodín, ako aj na ochranu 
poľnohospodárov, ktorí nepestujú GMO, pred hospodárskymi stratami spôsobenými náhodnou 
prítomnosťou GMO na ich poliach a v ich osivách spravodajca ďalej žiada Komisiu, aby 
pripravila návrh o technických prahových hodnotách na označovanie stôp GMO v konvenčných 
osivách na najnižšej prakticky možnej, primeranej a funkčnej úrovni pre všetky hospodárske 
subjekty, ako sa to požaduje v záveroch Rady zo 4. decembra 2008.

Súčasne so zabezpečením, aby boli reštriktívne opatrenia primerané a prijali sa všetky potrebné 
praktické opatrenia v záujme rešpektovania slobody voľby poľnohospodárov a spotrebiteľov, 
spravodajca navrhuje posilniť v rámci tohto návrhu právnu istotu poľnohospodárov. Na tento 
účel musia členské štáty zverejňovať a zavádzať obmedzenia, ktoré plánujú prijať uplatnením 
nových právomocí podľa článku 26b smernice 2001/187/ES, najmenej tri mesiace 
pred začiatkom vegetačného obdobia, aby mali poľnohospodári pri plánovaní určitú istotu.

Spravodajca je preto pripravený poskytnúť tomuto návrhu podporu pod podmienkou, že budú 
prijaté doplňujúce záruky navrhnuté v tomto stanovisku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
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pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Podľa uvedených právnych predpisov 
sa vyžaduje, aby sa GMO určené na 
pestovanie podrobili individuálnemu 
hodnoteniu rizika predtým, než sa povolí 
ich uvedenie na trh Únie. Cieľom tohto 
postupu povoľovania je zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany ľudského života a zdravia, 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu.

(2) Podľa uvedených právnych predpisov 
sa vyžaduje, aby sa GMO určené na 
pestovanie podrobili individuálnemu 
hodnoteniu rizika predtým, než sa povolí 
ich uvedenie na trh Únie, pri ktorom sa 
v súlade s prílohou II smernice 
2001/18/ES zohľadnia dlhodobé priame 
a nepriame, bezprostredné a neskoršie 
účinky na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Cieľom tohto postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
a dobrých životných podmienok zvierat, 
životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukazujú, že pestovanie 
GMO je otázka, ktorou sa dôkladnejšie 
zaoberajú členské štáty na ústrednej alebo 
na regionálnej a miestnej úrovni. Na 
rozdiel od otázok týkajúcich sa uvádzania 
GMO na trh a ich dovozu, ktoré by aj 
naďalej mali byť regulované na úrovni EÚ, 
aby zostal zachovaný vnútorný trh, 
pestovanie sa uznalo za záležitosť, ktorá 
má zásadný miestny, resp. regionálny 
význam. V súlade s článkom 2 ods. 2 
ZFEÚ by teda členské štáty mali mať 

(5) Skúsenosti ukazujú, že pestovanie 
GMO je otázka, ktorou sa dôkladnejšie 
zaoberajú členské štáty na ústrednej alebo 
na regionálnej a miestnej úrovni. Na 
rozdiel od otázok týkajúcich sa uvádzania 
GMO na trh a ich dovozu, ktoré by aj 
naďalej mali byť regulované na úrovni EÚ, 
aby zostal zachovaný vnútorný trh, 
pestovanie sa uznalo za záležitosť, ktorá 
má zásadný miestny, resp. regionálny či 
teritoriálny význam a osobitný význam 
z hľadiska sebaurčenia členských štátov. 
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nárok na možnosť prijímať pravidlá
týkajúce sa účinného pestovania GMO na 
ich území po tom, čo boli tieto GMO 
legálne uvedené na trh EÚ.

V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ by teda 
členské štáty mali mať nárok na možnosť 
prijímať záväzné právne predpisy týkajúce 
sa účinného pestovania GMO na ich území 
po tom, čo boli tieto GMO legálne uvedené 
na trh EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné 
poskytnúť členským štátom v súlade so 
zásadou subsidiarity väčšiu voľnosť pri 
rozhodovaní o tom, či chcú na svojom 
území pestovať geneticky modifikované 
plodiny bez toho, aby došlo k zmene 
systému EÚ pre povoľovanie GMO, 
a nezávisle od opatrení, ktoré sú členské 
štáty oprávnené prijímať na základe 
uplatnenia článku 26a smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť nezámernej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch.

(6) V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné 
poskytnúť členským štátom v súlade so 
zásadou subsidiarity väčšiu flexibilitu pri 
rozhodovaní o tom, či chcú na svojom 
území pestovať geneticky modifikované 
plodiny bez toho, aby došlo k zmene 
systému EÚ pre povoľovanie GMO, 
a súbežne s opatreniami, ktoré členské 
štáty musia prijímať na základe uplatnenia 
článku 26a smernice 2001/18/ES, 
zmenenej a doplnenej týmto nariadením, s 
cieľom predísť nezámernej prítomnosti 
GMO v iných výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Členským štátom by preto malo byť 
povolené prijímať opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz pestovania všetkých alebo
niektorých GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti a meniť uvedené 
opatrenia podľa vlastného uváženia vo 
všetkých fázach postupu povoľovania, 
obnovy povolení alebo stiahnutia 
príslušných GMO z trhu. To by sa malo 
vzťahovať aj na geneticky modifikované 

(7) Členským štátom by preto malo byť 
povolené prijímať opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz pestovania niektorých GMO, 
skupiny GMO vyznačujúcej sa
variabilnosťou plodín alebo všetkých 
GMO na celom svojom území alebo na 
jeho časti za predpokladu, že tieto 
opatrenia boli predmetom 
predchádzajúceho posúdenia vplyvu 
a verejnej konzultácie, a ak sú tieto 
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odrody osiva a množiteľského materiálu 
rastlín, ktoré sú uvádzané na trh v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, 
najmä v súlade so smernicami 2002/53/ES 
a 2002/55/ES. Opatrenia by sa mali týkať 
len pestovania GMO, a nie voľného obehu 
a dovozu geneticky modifikovaného osiva 
a množiteľského materiálu rastlín ako 
výrobkov alebo ako súčasti výrobkov 
ani produktov ich úrody. Podobne by nimi 
nemalo byť dotknuté pestovanie geneticky 
nemodifikovaných odrôd osiva 
a množiteľského materiálu 
rastlín, v ktorých sa nachádzajú náhodné 
alebo technicky nevyhnutné stopy GMO 
povolených v EÚ.

opatrenia prijaté a verejne sprístupnené 
všetkým dotknutým hospodárskym 
subjektom vrátane pestovateľov najmenej 
dvanásť mesiacov pred začatím sejby. 
Táto voľba je ponechaná na členské štáty 
a priamo súvisí s ich zvrchovanosťou 
v oblasti územného riadenia a rozvoja, 
využívania pôdy a potreby chrániť 
rozmanitosť ekosystémov. To by sa malo 
vzťahovať aj na geneticky modifikované 
odrody osiva a množiteľského materiálu 
rastlín, ktoré sú uvádzané na trh v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, 
najmä v súlade so smernicami 2002/53/ES 
a 2002/55/ES. Opatrenia by sa mali týkať 
len pestovania GMO, a nie voľného obehu 
a dovozu geneticky modifikovaného osiva 
a množiteľského materiálu rastlín ako 
výrobkov alebo ako súčasti výrobkov 
ani produktov ich úrody. Podobne by nimi 
nemalo byť dotknuté pestovanie geneticky 
nemodifikovaných odrôd osiva 
a množiteľského materiálu 
rastlín, v ktorých sa nachádzajú náhodné 
alebo technicky nevyhnutné stopy GMO 
povolených v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na základe právneho rámca pre 
povoľovanie GMO nemôže členský štát 
zmeniť úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú EÚ, a táto situácia musí 
zostať nezmenená. Členské štáty však 
môžu prijať opatrenia, ktorými obmedzia 
alebo zakážu pestovanie všetkých alebo
niektorých GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti na základe iných
dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, 

(8) Na základe právneho rámca pre 
povoľovanie GMO nemôže členský štát 
zmeniť úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, a táto situácia 
musí zostať nezmenená. Členské štáty však 
môžu prijať opatrenia, ktorými obmedzia 
alebo zakážu pestovanie niektorých GMO, 
skupiny GMO vyznačujúcou sa 
variabilnosťou plodín alebo všetkých 
GMO na celom svojom území alebo na 
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než sú dôvody, na ktoré sa už vzťahuje 
harmonizovaný súbor pravidiel EÚ, 
v rámci ktorého sú už stanovené postupy 
zohľadňovania rizík, ktoré môžu GMO 
určené na pestovanie predstavovať pre 
zdravie a životné prostredie. Uvedené 
opatrenia by okrem toho mali byť v súlade 
so zmluvami, najmä pokiaľ ide o zásadu 
nediskriminácie medzi domácimi 
a zahraničnými výrobkami, a s článkami 34 
a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ako aj s príslušnými medzinárodnými 
záväzkami Únie, najmä v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie. 

jeho časti na základe riadne podložených
dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu 
odlišných od dôvodov, na ktoré sa už 
vzťahuje harmonizovaný súbor pravidiel 
Únie, v rámci ktorého sú už stanovené 
postupy zohľadňovania rizík, ktoré môžu 
GMO určené na pestovanie predstavovať 
pre zdravie a životné prostredie. Ako 
základ na odôvodnenie týchto opatrení by 
sa však mohol použiť jednoznačný pojem 
„riadenie rizika“ stanovený v nariadení 
(ES) č. 178/2002. Tieto opatrenia možno 
odôvodniť na základe týchto všeobecných 
politických cieľov: 
– potreba zachovať osobitné druhy 
poľnohospodárstva, napr. organické 
poľnohospodárstvo alebo 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou 
hodnotou, ako aj tradičné druhy 
poľnohospodárstva;
– dôvody súvisiace s ochranou 
rozmanitosti poľnohospodárskej výroby;
– ochrana oblastí, kde sa nepestujú GMO, 
za predpokladu, že zavedené opatrenia 
v súvislosti s koexistenciou na túto 
ochranu nepostačujú;
– nemožnosť realizovať koexistenciu 
kvôli osobitných geografickým 
podmienkam (napr. malé ostrovy, hory, 
malé štátne územie),
– sociálno-ekonomické dôvody ako 
ochrana špecifických horských produktov, 
politika kvality produktov alebo 
označenie, 
– širšie ciele politiky ochrany životného 
prostredia, ako sú osobitné biotopy, vznik 
rezistencie a zachovanie tradičných čŕt 
krajiny, 
– územné riadenie alebo územné 
plánovanie,
– iné legitímne dôvody vo verejnom 
záujme alebo v rámci reakcie na obavy 
verejnosti, ktoré sú riadne podložené, 
primerané a nediskriminačné,
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Uvedené opatrenia by okrem toho mali byť 
v súlade so zmluvami, najmä pokiaľ ide 
o zásadu nediskriminácie medzi domácimi 
a zahraničnými výrobkami, zásadu 
proporcionality a články 34 a 36 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ako aj 
s príslušnými medzinárodnými záväzkami 
Únie, najmä v rámci Svetovej obchodnej 
organizácie. Uvedené opatrenia by mali 
zabezpečiť aj náležité rešpektovanie 
slobody výberu poľnohospodárov 
a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Vzhľadom na zásadu subsidiarity nie je 
účelom tohto nariadenia harmonizovať 
podmienky pestovania v členských štátoch, 
ale poskytnúť členským štátom slobodu, 
aby mohli pestovanie GMO na svojom 
území zakázať z iných dôvodov, ako je 
vedecké hodnotenie rizík pre zdravie 
a životné prostredie a dôvody koexistencie. 
Okrem toho, jeden z cieľom smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem 
a predpisov, ktorým je umožniť Komisii 
zvážiť prijatie záväzných právnych 
predpisov na úrovni EÚ, by nebol splnený 
systematickým oznamovaním opatrení 
členských štátov podľa uvedenej smernice. 
Okrem toho keďže predmetom opatrení, 
ktoré môžu členské štáty v súlade s týmto 
nariadením prijať, nesmie byť uvádzanie 
GMO na trh, a teda nemenia sa podmienky 
uvádzania GMO povolených podľa 
súčasných právnych predpisov na trh, 
postup oznamovania stanovený smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
sa nezdá byť pre Komisiu najvhodnejším 
informačným kanálom. Preto by sa 

(9) Vzhľadom na zásadu subsidiarity nie je 
účelom tohto nariadenia harmonizovať 
podmienky pestovania v členských štátoch, 
ale poskytnúť členským štátom pružnosť, 
aby mohli z riadne doložených dôvodov 
vo verejnom záujme odlišných od dôvodov 
súvisiacich s vedeckým hodnotením rizík 
pre zdravie a životné prostredie 
vykonaným podľa časti C smernice 
2001/18/ES, ako sú dôvody uvedené 
v odôvodnení 8 tohto nariadenia, 
obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO
na celom svojom území alebo jeho časti,
s cieľom uľahčiť v Únii rozhodovací 
proces týkajúci sa GMO. Okrem toho, 
jeden z cieľov smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov, 
ktorým je umožniť Komisii zvážiť prijatie 
záväzných právnych predpisov na úrovni 
EÚ, by nebol splnený systematickým 
oznamovaním opatrení členských štátov 
podľa uvedenej smernice. Okrem toho 
keďže predmetom opatrení, ktoré môžu 
členské štáty v súlade s týmto nariadením 
prijať, nesmie byť uvádzanie GMO na trh, 
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odchylne od uvedeného nemala uplatňovať 
smernica 98/34/ES. Jednoduchší systém 
oznamovania vnútroštátnych opatrení pred 
ich prijatím sa zdá byť vhodnejším 
nástrojom na zabezpečenie toho, aby bola 
Komisia o týchto opatreniach informovaná. 
Opatrenia, ktoré členské štáty zamýšľajú 
prijať, by preto mali byť spolu s ich 
odôvodnením oznámené Komisii 
a ostatným členským štátom na informačné 
účely jeden mesiac pred ich prijatím.

a teda samy o sebe sa nemenia podmienky 
uvádzania GMO povolených podľa 
samotných súčasných právnych predpisov 
na trh, postup oznamovania stanovený 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES sa nezdá byť pre Komisiu 
najvhodnejším informačným kanálom. 
Preto by sa odchylne od uvedeného nemala 
uplatňovať smernica 98/34/ES. 
Jednoduchší systém oznamovania 
vnútroštátnych opatrení pred ich prijatím sa 
zdá byť vhodnejším nástrojom na 
zabezpečenie toho, aby bola Komisia 
o týchto opatreniach informovaná. 
Opatrenia, ktoré členské štáty zamýšľajú 
prijať, by preto mali byť spolu s ich 
odôvodnením oznámené Komisii 
a ostatným členským štátom na informačné 
účely jeden mesiac pred ich prijatím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) V súlade so závermi Rady pre životné 
prostredie zo 4. decembra 2008 a v záujme 
zabezpečenia dodržiavania slobody výberu 
a úplného vykonávania zásady 
proporcionality by Komisia mala opätovne 
prehodnotiť príslušné prahové hodnoty 
na označovanie stôp GMO v bežných 
osivách. Tento krok by mali doplniť 
relevantné návrhy týkajúce sa 
harmonizácie metód odberu vzoriek 
a analýzy v prípade týchto stôp, najmä 
stanovenia hranice pre minimálnu 
výkonnosť detekčných metód.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES
Článok 26a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Smernica 2001/18/ES sa mení 
a dopĺňa takto:
Článok 26a ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty stanovia primerané 
opatrenia na predchádzanie nezámernej 
prítomnosti GMO v ostatných 
výrobkoch.“

Odôvodnenie

Pre členské štáty by malo byť povinné prijatie vhodných opatrení na riadenie koexistencie 
oboch typov plodín na vlastnom území, aby umožnili využiť slobodu voľby a aby zabránili 
cezhraničným problémom v dôsledku nedostatočného riadenia koexistencie týchto plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do smernice 2001/18/ES sa odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
vkladá tento článok:

(1) S účinkom odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia sa vkladajú tieto 
nové články:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu prijať opatrenia na 
obmedzenie alebo zákaz pestovania 
všetkých alebo niektorých GMO 
povolených v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ktoré pozostávajú z 
geneticky modifikovaných odrôd 
uvedených na trh v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa 
uvádzania osiva a množiteľského materiálu 
rastlín na trh, na celom svojom území 
alebo na jeho časti za predpokladu, že:

Členské štáty môžu prijať opatrenia na 
obmedzenie alebo zákaz pestovania 
niektorých GMO, skupiny GMO 
vyznačujúcej sa variabilnosťou plodín 
alebo všetkých GMO povolených v súlade 
s časťou C tejto smernice alebo 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, ktoré 
pozostávajú z geneticky modifikovaných 
odrôd uvedených na trh v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ 
týkajúcimi sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, na 
celom svojom území alebo na jeho časti za 
predpokladu, že:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sú uvedené opatrenia založené na iných 
dôvodoch, než sú dôvody, ktoré súvisia 
s posúdením nepriaznivých účinkov na
zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli 
nastať v dôsledku zámerného uvoľnenia 
GMO alebo ich uvedenia na trh;

a) uvedené opatrenia: 

i) sú založené na dôvodoch odlišných 
od dôvodov, na ktoré sa vzťahuje 
harmonizované vedecké posúdenie rizík
pre zdravie a životné prostredie vykonané 
podľa časti C smernice č. 2001/18/ES,
ktoré by mohli nastať v dôsledku 
zámerného uvoľnenia GMO alebo ich 
uvedenia na trh, pričom ako základ 
na odôvodnenie 
vnútroštátnych/regionálnych 
reštriktívnych opatrení by sa mohol 
použiť jednoznačný pojem „riadenie 
rizika“;

ii) možno odôvodniť na základe týchto 
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všeobecných politických cieľov: 
– potreba zachovať osobitné druhy 
poľnohospodárstva, napr. organické 
poľnohospodárstvo alebo 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou 
hodnotou, ako aj tradičné druhy 
poľnohospodárstva,
– dôvody súvisiace s ochranou 
rozmanitosti poľnohospodárskej výroby;
– ochrana oblastí, kde sa nepestujú GMO, 
za predpokladu, že zavedené opatrenia 
v súvislosti s koexistenciou na túto 
ochranu nepostačujú,
– nemožnosť realizovať koexistenciu 
kvôli osobitných geografickým 
podmienkam (napr. malé ostrovy, hory, 
malé štátne územie),
– sociálno-ekonomické dôvody ako 
ochrana špecifických horských produktov, 
politika kvality produktov alebo 
označenie, 
– širšie ciele politiky ochrany životného 
prostredia, ako sú osobitné biotopy, 
ekosystémy, biodiverzita a zachovanie 
tradičných čŕt krajiny, 
– územné riadenie alebo územné 
plánovanie,
– iné legitímne dôvody vo verejnom 
záujme alebo v rámci reakcie na obavy 
verejnosti, ktoré sú riadne podložené, 
primerané a nediskriminačné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) uvedené opatrenia zabezpečia aj 
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náležité rešpektovanie slobody výberu 
poľnohospodárov a spotrebiteľov;

Odôvodnenie

Treba rešpektovať základnú zásadu slobody výberu pre poľnohospodárov a spotrebiteľov a 
tým sa zabezpečí, že opatrenia budú primerané, budú sa brať do úvahy záujmy všetkých 
zainteresovaných strán a v regiónoch sa bude viesť diskusia o pestovaní GMO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ab) uvedené opatrenia boli predmetom 
predchádzajúceho posúdenia vplyvu, 
ktoré ukázalo ich nevyhnutnosť 
a proporcionalitu;

Odôvodnenie

Aby sa potvrdila právoplatnosť opatrení na zákaz alebo obmedzenie pestovania GMO 
prijatých členskými štátmi, malo by sa vykonať predchádzajúce posúdenie vplyvu s cieľom 
ukázať nevyhnutnosť a proporcionalitu navrhovaných opatrení. V prípade sporu na pôde 
WTO by takéto posúdenie vplyvu uľahčilo obhajobu prijatého opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ac) uvedené opatrenia boli predmetom 
predchádzajúcej verejnej konzultácie, 
ktorá trvala aspoň tridsať dní;
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Odôvodnenie

Aby príslušné vnútroštátne orgány mohli prijímať informované rozhodnutia, zúčastnené 
strany musia mať možnosť vzniesť pripomienky pred prijatím takých opatrení, ktoré môžu mať 
vplyv na viaceré odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno ad (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ad) uvedené opatrenia sú prijaté a verejne 
sprístupnené všetkým hospodárskym 
subjektom vrátane pestovateľov najmenej 
dvanásť mesiacov pred začatím sejby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sú v súlade so zmluvami. b) uvedené opatrenia sú v súlade so 
zmluvami, predovšetkým so zásadou 
proporcionality a s medzinárodnými 
záväzkami Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posúdi potrebu harmonizácie 
metód odberu vzoriek a analýzy v prípade 
nepovolených GMO, ktoré sú v osivách 
prítomné v malom množstve, a najmä 
potrebu stanoviť hranicu pre minimálnu 
výkonnosť detekčných metód.

Odôvodnenie

Neexistencia harmonizácie spôsobuje, že členské štáty uplatňujú rozdielne pravidlá, ktoré 
nevyhnutne vyvolávajú narušenie hospodárskej súťaže, pretože podniky môžu prispôsobiť 
svoje odbytové kanály. Keďže napriek opatreniam, ktoré prijali dotknuté hospodárske 
subjekty, sú časté prípady výskytu stôp nepovolených GMO v dávkach dovezených osív, mal 
by sa zaviesť rovnaký postup, ako navrhuje Komisia v prípade krmív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26 b a
Označovanie „bez GMO“

Komisia navrhne harmonizované 
podmienky, za akých môžu hospodárske 
subjekty používať označenie týkajúce sa 
neprítomnosti GMO vo výrobkoch.

Odôvodnenie

V usmerneniach z 13. júla 2010 o koexistencii plodín sa uvádza, že členské štáty môžu 
prijímať opatrenia, ktoré zabránia hospodárskym dôsledkom súvisiacim s prítomnosťou GMO 
neprekračujúcou prahovú hodnotu 0,9 % stanovenú pre označovania na úrovni Spoločenstva. 
S cieľom predchádzať narušeniam hospodárskej súťaže by sa na úrovni Spoločenstva mali 
harmonizovať podmienky, za akých môžu hospodárske subjekty používať označenie týkajúce 
sa neprítomnosti GMO vo výrobkoch.
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