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Pozměňovací návrh 10
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá
návrh Komise.

Or. en

Odůvodnění

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.
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Pozměňovací návrh 11
Sandrine Bélier

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá
návrh Komise.

Or. en

Odůvodnění

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Pozměňovací návrh 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá
návrh Komise.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh má mnoho nedostatků (viz právní stanoviska EP a právních služeb Rady); 
nereaguje patřičně na závěry Rady z roku 2008, které musí být v plné míře provedeny, a ani 
nebrání kontaminaci konvenčních nebo ekologických plodin.
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Pozměňovací návrh 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o 
záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze 
dne 22. září 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech 
stanoví ucelený právní rámec pro 
povolování geneticky modifikovaných 
organismů (dále jen „GMO“), který se 
v celé šíři použije na GMO určené pro 
účely pěstování v EU jako osivo nebo jiný 
množitelský materiál rostlin (dále jen 
„GMO určené k pěstování“).

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o 
záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze 
dne 22. září 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech 
stanoví v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti ucelený právní rámec pro 
povolování geneticky modifikovaných 
organismů (dále jen „GMO“), který se 
v celé šíři použije na GMO určené pro 
účely pěstování v EU jako osivo nebo jiný 
množitelský materiál rostlin (dále jen 
„GMO určené k pěstování“).

Or. en

Odůvodnění

Činnost SEU související s životním prostředím by podle Smlouvy měla být založena na zásadě 
přijímání preventivních opatření. V případě, že činnost představuje hrozbu pro lidské zdraví a 
životní prostředí, by měla být přijata preventivní opatření. 

Pozměňovací návrh 14
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 

(2) Před tím, než jsou GMO určené 
k pěstování povoleny za účelem uvedení na 
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trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu.

trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika, při němž se v souladu 
s přílohou II směrnice 2001/18/ES 
zohlední dlouhodobé přímé a nepřímé, 
okamžité a opožděné dopady a 
kumulativní dlouhodobé účinky na lidské 
zdraví a životní prostředí. Cílem tohoto 
postupu povolování je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského života a zdraví, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat, životního prostředí a zájmů 
spotřebitele při současném zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu.

(2)  Před tím, než jsou GMO určené 
k pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením přímého a nepřímého 
krátkodobého i dlouhodobého rizika pro 
lidské zdraví a životní prostředí. Cílem 
tohoto postupu povolování je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského života a 
zdraví, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, životního prostředí a 
zájmů spotřebitele při současném zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené
k pěstování povoleny za účelem uvedení 
na trh Unie, musí na základě tohoto 
souboru právních předpisů projít 
individuálním hodnocením rizika. Cílem 
tohoto postupu povolování je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského života
a zdraví, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, životního prostředí
a zájmů spotřebitele při současném 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

(2) Před tím, než jsou GMO určené
k pěstování povoleny za účelem uvedení 
na trh Unie, musí na základě tohoto 
souboru právních předpisů projít 
individuálním hodnocením přímého
a nepřímého krátkodobého
i dlouhodobého rizika. Cílem tohoto 
postupu povolování je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského života a zdraví, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat, životního prostředí a zájmů 
spotřebitelů při současném zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu.

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele a 
zohlednit etická stanoviska a společenské 
zájmy občanů. 

Or. en
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Odůvodnění

Je zvláště důležité, aby byly respektovány etické zásady každého jednotlivého členského státu. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně právního základu, kterým se stal článek 192 smlouvy, je 
poznámka o řádném fungování vnitřního trhu nadbytečná. 

Pozměňovací návrh 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené 
k pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu.

(2) Před tím, než jsou GMO určené 
k pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, musí na základě tohoto souboru 
právních předpisů projít individuálním 
hodnocením rizika. V souladu se závěry 
Rady pro životní prostředí ze dne 
4. prosince 2008 by se mělo toto 
hodnocení rizika zkvalitnit, zejména tím, 
že v rámci hodnocení, které provádí 
Evropská agentury pro bezpečnost 
potravin, budou lépe zohledněna specifika 
jednotlivých regionů a lokalit. Cílem 
tohoto postupu povolování je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského života 
a zdraví, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, životního prostředí 
a zájmů spotřebitele při současném 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.
Je třeba usilovat o to, aby na celém území 
Unie platila stejná a dostatečně vysoká 
úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Rada v závěrech ze dne 4. prosince 2008 požadovala, aby se zlepšilo provádění stávajícího 
legislativního rámce, zejména aby se rozšířilo hodnocení rizik, v jehož rámci by měla být 
rovněž více zohledňována regionální a místní specifika. Je třeba připomenout, že chceme-li 
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chránit spotřebitele a životní prostředí na celém území, je třeba se zvláštními riziky pro 
ekosystémy zabývat v rámci harmonizovaného hodnocení na komunitární úrovni.

Pozměňovací návrh 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V souladu se závěry Rady ve složení 
pro životní prostředí ze dne 4. prosince 
2008 by Komise měla prioritně zajistit 
řádné provádění ustanovení směrnice 
2001/18/ES, zejména požadavků 
stanovených v příloze II týkajících se 
hodnocení rizika pro životní prostředí.  
Dokud nebudou patřičně provedena 
ustanovení o hodnocení rizika, neměly by 
být povoleny žádné nové odrůdy GMO. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice 2001/18/ES je chránit lidské zdraví a životní prostředí při záměrném 
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí či při jejich uvádění 
na trh (článek 1). Má se všeobecně za to, že je třeba zlepšit hodnocení rizik GMO pro životní 
prostředí, např. pokud jde o dlouhodobé dopady a necílové organismy (viz např. závěry Rady 
ve složení pro životní prostředí z prosince 2008). Jestliže se členským státům uděluje právo 
pěstovat na svém území GMO, je naprosto logické, že je třeba nejdříve zajistit, aby byla 
ustanovení týkající se hodnocení rizik řádně provedena. 

Pozměňovací návrh 20
Dan Jørgensen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový) 



PE460.799v02-00 10/76 AM\861210CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Komise by měla přednostně zajistit, 
aby byly provedeny závěry Rady ve složení 
pro žinotní prostředí, které byly přijaty 
dne 4. prosince 2008, jmenovitě pak řádné 
provedení právních požadavků 
stanovených v příloze II směrnice 
2001/18/ES týkajících se hodnocení rizik 
GMO. Komise by měla především zajistit, 
aby byly přísně posouzeny dlouhodobé 
dopady geneticky modifikovaných plodin 
na životní prostředí a jejich možné dopady 
na necílové organismy,  byly řádně 
zohledněny charakteristiky přijímajícího 
prostředí a zeměpisných oblastí, v nichž 
mohou být geneticky modifikované 
rostliny pěstovány, aby byl posouzen 
možný dopad na životní prostředí vyvolaný 
změnami v užívání herbicidů souvisejícím 
s geneticky modifikovanými plodinami, 
které jsou vůči herbicidům odolné, aby  
byly patřičně zohledněny vědecky 
podložené obavy členských států,  byl 
prováděn nezávislý výzkum možných rizik 
GMO, byly zajištěny zdroje nezbytné pro 
takovýto výzkum a aby nezávislí vědečtí 
pracovníci měli přístup k veškerým 
relevantním materiálům, a to při 
respektování práv duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení nezbavuje Komisi její odpovědnosti za zajištění řádného provádění právních 
předpisů EU týkajících se harmonizovaného postupu autorizace podle části C směrnice 
2001/18/ES.

Pozměňovací návrh 21
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je třeba věnovat pozornost bodu 10 
závěrů ze zasedání Rady ve složení pro 
životní prostředí, v němž se úřad EFSA a 
členské státy vyzývají, aby vytvořily 
rozsáhlou síť vědeckých organizací, v níž 
by byly zastoupeny všechny disciplíny, 
včetně oborů týkajících se ekologických 
otázek, pokud jde o hodnocení rizik 
spojených s pěstováním či užíváním 
geneticky modifikovaných rostlin v 
potravinách a krmivech v souladu s 
článkem 36 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 178/2002/ES ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin1, a zajistit tak 
účinnou koordinaci a spolupráci mezi 
vědci, a zdůrazňuje význam plného 
uplatňování článku 30 nařízení  č. 
178/2002/ES, který vyzývá úřad EFSA, 
aby již v raném stádiu odhaloval všechny 
potenciální zdroje rozdílů mezi vědeckými 
stanovisky a spolupracoval s členskými 
státy a vnitrostátními subjekty s cílem 
vyřešit rozdíly ve vědeckých názorech. 
1 Úř. věst L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V rámci tohoto nařízení a při jeho 
provádění je třeba zohlednit zásadu 
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předběžné opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Činnost EU týkající se životního prostředí by podle Smlouvy měla být založena na zásadě 
přijímání preventivních opatření. V případě, že některá z činností představuje hrozbu pro 
lidské zdraví a životní prostředí, by měla být přijata preventivní opatření. 

Pozměňovací návrh 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jakmile byl GMO v souladu s právním 
rámcem EU pro GMO povolen pro účely 
pěstování a splňuje, pokud jde o odrůdu, 
jež má být uvedena na trh, požadavky 
právních předpisů EU týkajících se uvádění 
osiva a množitelského materiálu rostlin na 
trh, nesmí členské státy zakázat nebo 
omezit jejich volný oběh na svém území 
ani mu bránit, s výjimkou podmínek 
stanovených v právních předpisech EU.

(4) I v případě, kdy byl GMO v souladu 
s právním rámcem EU pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky právních předpisů EU 
týkajících se uvádění osiva a 
množitelského materiálu rostlin na trh,
měly by mít členské státy možnost zakázat 
nebo omezit jeho volný oběh na svém 
území či mu bránit, s výjimkou podmínek 
stanovených v právních předpisech EU.

Or. en

Odůvodnění

Otázka pěstování GMO je velmi citlivá a z tohoto důvodu by měly mít členské státy možnost 
uplatnit výjimku z acquis EU,  jestliže to považují za vhodné. 
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Pozměňovací návrh 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, 
že rostliny mají ochranné systémy proti 
integraci exogenního genomu, který brání 
horizontálnímu přenosu genů, a že 
součástí těchto systémů je „umlčení“
a degradace exogenních sekvencí.

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální 
a místní úrovni. Na rozdíl od otázek 
týkajících se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jež by měly být i nadále 
regulovány na úrovni EU, aby zůstal 
zachován vnitřní trh, bylo pěstování 
uznáno za záležitost, která má zásadní 
místní nebo regionální význam. V souladu 
s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by tedy členské státy měly 
mít nárok na možnost přijímat pravidla 
týkající se účinného pěstování GMO na 
svém území poté, co tyto GMO byly 
zákonně povoleny za účelem uvedení na 
trh EU.

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální 
a místní úrovni. Otázky týkající se uvádění 
GMO na trh a jejich dovozu by měly být 
i nadále regulovány na úrovni Unie, aby 
zůstal zachován vnitřní trh. Pěstování 
GMO vyžaduje v některých případech 
maximální flexibilitu, neboť má zásadní 
místní nebo regionální význam. Tato 
flexibilita by však neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování. V 
souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie by tedy členské 
státy měly mít nárok na možnost přijímat 
pravidla týkající se účinného pěstování 
GMO na svém území poté, co tyto GMO 
byly zákonně povoleny za účelem uvedení 
na trh EU, pokud tato pravidla nebudou 
bránit volnému pohybu a volnému prodeji 
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geneticky modifikovaných produktů 
a osiva.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit, aby flexibilita zaručená členským státům podle článku 26b nenarušovala 
fungování jednotného trhu a společný postup povolování GMO.

Pozměňovací návrh 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální a 
místní úrovni. Na rozdíl od otázek 
týkajících se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jež by měly být i nadále 
regulovány na úrovni EU, aby zůstal 
zachován vnitřní trh, bylo pěstování 
uznáno za záležitost, která má zásadní 
místní nebo regionální význam. V souladu 
s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by tedy členské státy měly 
mít nárok na možnost přijímat pravidla 
týkající se účinného pěstování GMO na 
svém území poté, co tyto GMO byly 
zákonně povoleny za účelem uvedení na 
trh EU.

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální a 
místní úrovni. Na rozdíl od otázek 
týkajících se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jež by měly být i nadále 
regulovány na úrovni EU, aby zůstal 
zachován vnitřní trh, bylo pěstování 
uznáno za záležitost, která má zásadní 
místní nebo regionální význam. Mimoto by 
harmonizovaná hodnocení rizik pro 
zdraví a životní prostředí nemusela 
zohlednit veškeré možné dopady pěstování 
GMO v různých regionech a 
ekosystémech.  V souladu s čl. 2 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie by 
tedy členské státy měly mít nárok na 
možnost přijímat pravidla týkající se 
účinného pěstování GMO na svém území 
poté, co tyto GMO byly zákonně povoleny 
za účelem uvedení na trh EU.

Or. en
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Odůvodnění

Aniž by se jakkoli zpochybňovala úloha úřadu EFSA jako subjektu provádějícho hodnocení 
rizik, mohou se rizika pro zdraví a životní prostředí v různých regionech lišit.  Členské státy 
mají lepší předpoklady pro prošetření a hodnocení  dopadů v různých ekosystémech. 

Pozměňovací návrh 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální a 
místní úrovni. Na rozdíl od otázek 
týkajících se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jež by měly být i nadále 
regulovány na úrovni EU, aby zůstal 
zachován vnitřní trh, bylo pěstování 
uznáno za záležitost, která má zásadní 
místní nebo regionální význam. V souladu 
s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by tedy členské státy měly 
mít nárok na možnost přijímat pravidla 
týkající se účinného pěstování GMO na 
svém území poté, co tyto GMO byly 
zákonně povoleny za účelem uvedení na 
trh EU.

(5) Zkušenosti ukazují, že pěstování GMO 
je otázka, kterou důkladněji řeší členské 
státy, buď na ústřední, nebo na regionální a 
místní úrovni. Na rozdíl od otázek 
týkajících se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jež by měly být i nadále 
regulovány na úrovni EU, aby zůstal 
zachován vnitřní trh, bylo pěstování 
uznáno za záležitost, která má zásadní 
místní, regionální či územní význam a za 
otázku, která má zvláštní význam pro 
autonomii členských států. V souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie by tedy členské státy měly mít nárok 
na možnost přijímat závazná právní 
ustanovení týkající se účinného pěstování 
GMO na svém území poté, co tyto GMO 
byly zákonně povoleny za účelem uvedení 
na trh EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na
opatřeních, která členské státy smějí
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

(6) této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší flexibilitu při 
rozhodování o tom, zda chtějí na svém 
území pěstovat geneticky modifikované 
plodiny, či nikoli, aniž by se změnil systém 
Unie pro povolování GMO. Tento systém 
povolování by měl představovat jediný 
základ pro vědecké hodnocení rizik pro 
zdraví a životní prostředí a fungovat 
souběžně s opatřeními, která členské státy 
musejí přijmout při použití článku 26a 
směrnice 2001/18/ES ve znění tohoto 
nařízení k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy musejí
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES na svém území i na 
přeshraniční úrovni k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO v jiných 
produktech.

Or. en
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Odůvodnění

Opatření určená k tomu, aby se zabránilo kontaminaci, musejí být pro členské státy povinná, 
aby se tak poskytla ochrana zemědělcům a producentům, kteří nepoužívají geneticky 
modifikované organismy, před kontaminací GM.

Pozměňovací návrh 30
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy musejí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES na svém území i na 
přeshraniční úrovni k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO v jiných 
produktech.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování o 
tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
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aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy musejí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s PN 7, který navrhovatelka předkládá. Případné pěstování GMO nesmí vytvářet 
dodatečné náklady pro konvenční nebo ekologické zemědělské podniky. Je proto třeba 
stanovit povinnost členských států přijmout opatření za účelem zamezení přítomnosti GMO 
v ostatních produktech, protože podle platného znění článku 26a jsou tato opatření pouze 
dobrovolná.

Pozměňovací návrh 32
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování
o tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie 
pro povolování GMO a nezávisle 
na opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování
o tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie 
pro povolování GMO a nezávisle 
na opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.
Tato volnost poskytovaná členským 
státům nesmí vést k narušení hospodářské 
soutěže mezi zemědělci v různých 
členských státech Unie a mezi různými 
pěstitelskými metodami (ekologickými, 
konvenčními, metodami s GMO a jinými 
metodami).
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Or. de

Pozměňovací návrh 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování 
o tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

(6) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší volnost při rozhodování 
o tom, zda chtějí na svém území pěstovat 
geneticky modifikované plodiny, či nikoli, 
aniž by se změnil systém Unie pro 
povolování GMO a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy smějí 
přijmout při použití článku 26a směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.
Tato volnost členských států při 
rozhodování by neměla vést k narušení 
hospodářské soutěže mezi zemědělci 
v různých členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, a měnit uvedená
opatření, jak považují za vhodné, ve všech 
fázích povolování, obnovování povolení 

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování GMO na
celém jejich území na základě 
individuálního posouzení každého 
případu, pokud jsou tato opatření 
schválena a veřejně zpřístupněna všem 
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nebo stažení dotčených GMO z trhu. To 
by se mělo použít i na geneticky 
modifikované odrůdy osiva 
a množitelského materiálu rostlin, které 
jsou uváděny na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy týkajícími 
se uvádění osiva a množitelského materiálu 
rostlin na trh, a zejména v souladu se 
směrnicemi 2002/53/ES a 2002/55/ES.
Opatření by se měla týkat pouze pěstování 
GMO, a nikoli volného oběhu a dovozu 
geneticky modifikovaného osiva
a rozmnožovacího materiálu rostlin 
a produktů s jejich obsahem, jakož 
i produktů jejich sklizně. Zároveň by jimi 
nemělo být dotčeno pěstování geneticky 
nemodifikovaných odrůd osiva 
a rozmnožovacího materiálu rostlin, 
v nichž se nacházejí náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné stopy GMO 
povolených v EU.

dotčeným subjektům, včetně zemědělských 
výrobců, nejméně dvanáct měsíců před 
začátkem vegetačního období. Tato
opatření by neměla být v rozporu s cílem 
harmonizovat právní předpisy členských 
států, na které se vztahuje směrnice 
2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003. 
Možnost přijímat tato opatření by měla 
platit i v případě geneticky 
modifikovaných odrůd osiva 
a množitelského materiálu rostlin, které 
jsou uváděny na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy týkajícími 
se uvádění osiva a množitelského materiálu 
rostlin na trh, a zejména v souladu se 
směrnicemi 2002/53/ES a 2002/55/ES.
Opatření by se měla týkat pouze pěstování 
GMO, a nikoli volného oběhu a dovozu 
geneticky modifikovaného osiva 
a rozmnožovacího materiálu rostlin 
a produktů s jejich obsahem, jakož 
i produktů jejich sklizně. Zároveň by jimi 
nemělo být dotčeno pěstování geneticky 
nemodifikovaných odrůd osiva 
a rozmnožovacího materiálu rostlin, 
v nichž se nacházejí náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné stopy GMO 
povolených v EU.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní restriktivní opatření by se měla týkat konkrétních plodin, protože každá plodina 
GMO může s sebou nést jiná rizika a výhody dle konkrétního regionu. Pokud se členské státy 
rozhodnou zakázat určitý GMO, nesmí tím dojít k narušení ekonomické rovnováhy 
zemědělských podniků.  Může se stát, že ještě před vydáním zákazu podepíší zemědělci 
smlouvy na dodávky zboží s podniky prodávajícími GMO. Porušení smlouvy tohoto typu může 
mít pro zemědělské podniky vážné finanční následky.
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Pozměňovací návrh 35
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, a měnit uvedená 
opatření, jak považují za vhodné, ve všech 
fázích povolování, obnovování povolení 
nebo stažení dotčených GMO z trhu. To 
by se mělo použít i na geneticky 
modifikované odrůdy osiva a 
množitelského materiálu rostlin, které jsou 
uváděny na trh v souladu s příslušnými 
právními předpisy týkajícími se uvádění 
osiva a množitelského materiálu rostlin na 
trh, a zejména v souladu se směrnicemi 
2002/53/ES a 2002/55/ES. Opatření by se 
měla týkat pouze pěstování GMO, a nikoli 
volného oběhu a dovozu geneticky 
modifikovaného osiva a rozmnožovacího 
materiálu rostlin a produktů s jejich 
obsahem, jakož i produktů jejich sklizně. 
Zároveň by jimi nemělo být dotčeno 
pěstování geneticky nemodifikovaných 
odrůd osiva a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, v nichž se nacházejí náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné stopy GMO 
povolených v EU.

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými 
se omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých  GMO na základě 
individuálního posouzení každého 
případu na celém jejich území nebo jeho 
části, pokud jsou tato opatření schválena 
a veřejně zpřístupněna všem dotčeným 
subjektům, včetně pěstitelů, nejméně šest 
měsíců před začátkem vegetačního 
období, a měnit uvedená opatření, jak 
považují za vhodné. Tato opatření by měla 
vycházet z jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje 
harmonizovaný soubor pravidel Unie, 
který již stanoví postupy pro zohlednění 
rizik, jež mohou GMO určené k pěstování 
představovat pro zdraví a životní prostředí.
To by se mělo použít i na geneticky 
modifikované odrůdy osiva a 
množitelského materiálu rostlin, které jsou 
uváděny na trh v souladu s příslušnými 
právními předpisy týkajícími se uvádění 
osiva a množitelského materiálu rostlin na 
trh, a zejména v souladu se směrnicemi 
2002/53/ES a 2002/55/ES. Opatření by se 
měla týkat pouze pěstování GMO, a nikoli 
volného oběhu a dovozu geneticky 
modifikovaného osiva a rozmnožovacího 
materiálu rostlin a produktů s jejich 
obsahem, jakož i produktů jejich sklizně. 
Zároveň by jimi nemělo být dotčeno 
pěstování geneticky nemodifikovaných 
odrůd osiva a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, v nichž se nacházejí náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné stopy GMO 
povolených v EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, a měnit uvedená 
opatření, jak považují za vhodné, ve všech 
fázích povolování, obnovování povolení 
nebo stažení dotčených GMO z trhu. To by 
se mělo použít i na geneticky 
modifikované odrůdy osiva a 
množitelského materiálu rostlin, které jsou 
uváděny na trh v souladu s příslušnými 
právními předpisy týkajícími se uvádění 
osiva a množitelského materiálu rostlin na 
trh, a zejména v souladu se směrnicemi 
2002/53/ES a 2002/55/ES. Opatření by se 
měla týkat pouze pěstování GMO, a nikoli 
volného oběhu a dovozu geneticky 
modifikovaného osiva a rozmnožovacího 
materiálu rostlin a produktů s jejich 
obsahem, jakož i produktů jejich sklizně.
Zároveň by jimi nemělo být dotčeno 
pěstování geneticky nemodifikovaných 
odrůd osiva a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, v nichž se nacházejí náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné stopy GMO 
povolených v EU.

(7) Členské státy by proto měly být 
oprávněny přijímat opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, a měnit uvedená 
opatření, jak považují za vhodné, ve všech 
fázích povolování, obnovování povolení 
nebo stažení dotčených GMO z trhu. 
Pěstování je ve skutečnosti úzce spjato 
s problematikou využití půdy a s ochranou 
flóry a fauny, což jsou oblasti, v nichž 
mají členské státy rozsáhlé pravomoci. 
Národní území se vyznačují velkou 
různorodostí ekosystémů.  Jakékoli 
dopady na tyto ekosystémy, zejména 
v důsledků možných změn zemědělských 
postupů, mohou mít rovněž důsledky pro 
zdraví.  Možnost přijímat tato opatření by 
měla platit i v případě geneticky 
modifikovaných odrůd osiva 
a množitelského materiálu rostlin, které 
jsou uváděny na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy týkajícími 
se uvádění osiva a množitelského materiálu 
rostlin na trh, a zejména v souladu se 
směrnicemi 2002/53/ES a 2002/55/ES. 
Opatření by se měla týkat pouze pěstování 
GMO, a nikoli volného oběhu a dovozu 
geneticky modifikovaného osiva a 
rozmnožovacího materiálu rostlin a 
produktů s jejich obsahem, jakož i 
produktů jejich sklizně.

Or. en
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Odůvodnění

Vychází z  PN 4, který navrhovatelka předkládá. Komise odůvodňuje to, že používá zásadu 
subsidiarity a vydává k otázce „koexistence“pouhá doporučení, různorodostí zemědělských 
postupů mezi členskými státy a v rámci jejich území. Národní území se vyznačují velkou 
různorodostí ekosystémů.  Změny v zemědělských postupech související s pěstováním GMO 
mohou mít rovněž dopady na zdraví. 

Pozměňovací návrh 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje 
harmonizovaný soubor pravidel EU, který 
již stanoví postupy pro zohlednění rizik, 
jež mohou GMO určené k pěstování
představovat pro zdraví a životní prostředí. 
Kromě toho by uvedená opatření měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a o 
články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci.

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu.
Důvody uváděné členskými státy mohou 
zahrnovat zohlednění dopadů na životní 
prostředí či na zdraví, přičemž doplňují 
důvody již uvedené v hodnocení rizik dle 
části C směrnice 2001/18/ES a mohou 
tedy zahrnovat, přinejmenším zčásti, 
zohlednění vědeckých údajů týkajících se 
environmentálních dopadů na přijímající 
prostředí na celostátní, místní nebo 
regionální úrovni či mohou souviset s se 
skutečností, že dosud neexistují spolehlivé 
vědecké údaje ohledně dopadů na životní 
prostředí a či zdraví zkoumaných v rámci 
procesu hodnocení rizik, či s tím, že 
chybějí či neexistují údaje o případných 
negativních dopadech.  Tyto důvody 
mohou rovněž vycházet z faktorů, které 
nesouvisí přímo s hodnocením rizik, avšak 
souvisí s řízením rizik nebo s jinými 
vnitrostátními politikami. Tyto důvody 
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uvedené členskými státy mohou zahrnovat 
mimo jiné riziko vzniku odolnosti 
u plevele nebo u cílových organismů nebo 
možnost, že se rostlina stane invazivním 
druhem, prevenci negativních dopadů pro 
životní prostředí či zdraví v případě 
neudržitelných zemědělských postupů či 
ochranu a zachování zemědělských 
postupů, které zachovávají udržitelnost 
ekosystémů. Tyto důvody mohou mimo 
jiné zahrnovat socioekonomické aspekty, 
jako je praktická proveditelnost a náklady 
uvedené v článku 26a směrnice 
2001/18/ES za účelem zamezení 
nezáměrné přítomnosti GMO v jiných 
produktech, roztříštění území, změny 
v zemědělských postupech v souvislosti 
s ochranou duševního vlastnictví, nebo 
cíle sociální politiky, jako je ochrana 
rozmanitosti nebo typických zemědělských 
postupů. Kromě toho by uvedená opatření 
měla být v souladu se Smlouvami, zejména 
pokud jde o zásadu nediskriminace 
v souvislosti s domácími a zahraničními 
výrobky a o články 34 a 36 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.
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Pozměňovací návrh 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou
důvody, na něž se vztahuje 
harmonizovaný soubor pravidel EU, který 
již stanoví postupy pro zohlednění rizik, 
jež mohou GMO určené k pěstování 
představovat pro zdraví a životní prostředí. 
Kromě toho by uvedená opatření měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a o 
články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci.

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, z důvodů veřejného
zájmu doplňujícího důvody již posuzované 
dle harmonizovaného souboru pravidel 
Unie nebo z odlišných důvodů. Důvody 
uváděné členskými státy mohou zahrnovat 
zohlednění dopadů na životní prostředí, 
jež doplňují důvody již uvedené 
v hodnocení rizik dle části C směrnice 
2001/18/ES či jiné legitimní faktory, jako 
jsou:  chybějící či nedostatečné údaje o 
případných negativních dopadech GMO 
na ekosystémy či veřejné zdraví v daném 
členském státě; invazivní charakter či 
odolnost geneticky modifikovaných 
plodin; důvody související se změnami 
v zemědělských postupech spojené  
s pěstováním GMO, které vedou 
k negativním dopadům na životní 
prostředí či na zdraví; důvody 
ospravedlňující zachování a rozvoj 
zemědělských postupů, které nabízejí 
nejlepší spojení produkce a udržitelnosti 
ekosystému, či existence alternativních 
postupů k pěstování GMO při dosažení 
lepších technických, hospodářských 
a environmentálních výsledků. Kromě 
toho by uvedená opatření měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a o 
články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li  získat z právního hlediska silná odůvodnění, musí mít členské státy právo odůvodnit 
zákaz či omezení pěstování GMO z důvodu dopadů, které by případně mohlo mít záměrné 
uvolnění GMO či jejich uvedení na trh, pokud jde o  životní prostředí či zdraví.

Pozměňovací návrh 39
Dan Jørgensen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje 
harmonizovaný soubor pravidel EU, který 
již stanoví postupy pro zohlednění rizik, 
jež mohou GMO určené k pěstování 
představovat pro zdraví a životní prostředí. 
Kromě toho by uvedená opatření měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a o 
články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci.

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu.
Tato opatření se mohou zakládat na 
důvodech týkajících se dopadů na životní 
prostředí či zdraví, které by  mohlo mít 
záměrné uvolnění GMO či jejich uvedení 
na trh, přičemž doplňují dopady, které 
byly posouzeny v rámci hodnocení rizik 
prováděného podle části C směrnice 
2001/18/ES, či dopady, jež v rámci tohoto 
hodnocení posouzeny nebyly vůbec nebo 
byly posouzeny pouze nedostatečně. 
Vnitrostátní opatření by se mohla mimo 
jiné zakládat na následujících důvodech: 
neexistence či nedostatek adekvátních 
údajů o potenciálních negativních 
dopadech GMO na životní prostředí či 
veřejné zdraví v členském státě, či 
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skutečnost, že stále neexistují spolehlivé 
vědecké údaje ohledně možných dopadů 
na životní prostředí či zdraví 
posuzovaných v rámci hodnocení rizik 
podle části C směrnice 2011/18/ES; 
prevence negativních dopadů pro životní 
prostředí či zdraví způsobených 
zemědělskými postupy souvisejícími 
s pěstováním GMO; ochrana ekologicky 
udržitelných zemědělských postupů 
posilujících úrodnost půdy a biologickou 
rozmanitost. Vnitrostátní opatření se 
mohou rovněž zakládat na dalších 
legitimních faktorech, které mohou 
vyplynout ze záměrného uvolnění GMO či 
jejich uvedení na trh. Kromě toho by 
uvedená opatření měla být v souladu se 
Smlouvami, zejména pokud jde o zásadu 
nediskriminace v souvislosti s domácími a 
zahraničními výrobky a o články 34 a 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie, a 
rovněž s příslušnými mezinárodními 
závazky Unie, zejména vůči Světové 
obchodní organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy budou moci přijímat vnitrostátní opatření z důvodů souvisejících s 
environmentálními, zdravotními či jinými legitimními aspekty, jež se týkají záměrného 
uvolnění GMO do životního prostředí, aby tak vnitrostátní opatření získaly  pevný právní 
základ. 

Pozměňovací návrh 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
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upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje 
harmonizovaný soubor pravidel EU, který 
již stanoví postupy pro zohlednění rizik, 
jež mohou GMO určené k pěstování 
představovat pro zdraví a životní prostředí.
Kromě toho by uvedená opatření měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a 
o články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci.

upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou Unii, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování GMO na
celém jejich území na základě 
individuálního posouzení každého 
případu nebo jeho části, z vědecky 
podložených důvodů veřejného zájmu,
které jsou jiné než důvody již posuzované 
v harmonizovaném souboru pravidel
Unie, který již stanoví postupy pro 
zohlednění rizik, jež mohou GMO určené 
k pěstování představovat pro zdraví 
a životní prostředí. Mělo by být provedeno 
předběžné posouzení dopadu, které 
prokáže nezbytnost a přiměřenost těchto 
opatření. Tyto důvody by měly záviset na 
faktorech souvisejících s řízením rizik a 
s prováděním ostatních vnitrostátních 
politik. Uvedená opatření by měla být 
v souladu se Smlouvami, zejména pokud 
jde o zásadu nediskriminace v souvislosti 
s domácími a zahraničními výrobky a 
o články 34 a 36 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a rovněž s příslušnými 
mezinárodními závazky Unie, zejména 
vůči Světové obchodní organizaci. Tato 
opatření by rovněž měla být v souladu se 
zásadou proporcionality a měla by 
respektovat svobodu volby zemědělců 
a spotřebitelů. V zájmu dosažení posledně 
uvedeného cíle je třeba, aby byla doba 
platnost opatření přijímaných členskými 
státy omezena na tři roky a aby 
prodloužení jejich platnosti bylo 
podmíněno provedením nového posouzení 
dopadu, které prokáže jejich nezbytnost 
a přiměřenost. Komise posoudí, zda je 
potřebné stanovit prahové hodnoty GMO 
v konvenčních osivech na nejnižší úrovni, 
která je pro všechny hospodářské subjekty 
proveditelná, přiměřená a funkční. 

Or. fr
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Odůvodnění

Rozhodnutí členských států zakázat určitý GMO by se mělo zakládat na hodnocení jiných 
aspektů, než tomu je u hodnocení prováděného EFSA. V opačném případě by docházelo 
k narušení jednotného trhu, neboť členské státy by mohly různě interpretovat tatáž hodnocení 
schválená na komunitární úrovni a museli bychom se tudíž obávat nových stížností ve WTO. 
Navíc se zdá, že pro zajištění ochrany hospodářských zájmů všech a dodržování principu 
svobodné volby bude zcela nezbytné stanovit prahy tolerance. 

Pozměňovací návrh 41
Kriton Arsenis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje harmonizovaný 
soubor pravidel EU, který již stanoví 
postupy pro zohlednění rizik, jež mohou 
GMO určené k pěstování představovat pro 
zdraví a životní prostředí. Kromě toho by 
uvedená opatření měla být v souladu se 
Smlouvami, zejména pokud jde o zásadu 
nediskriminace v souvislosti s domácími a 
zahraničními výrobky a o články 34 a 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie, a 
rovněž s příslušnými mezinárodními 
závazky Unie, zejména vůči Světové 
obchodní organizaci.

(8) Na základě právního rámce pro 
povolování GMO nemůže členský stát 
upravovat úroveň ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou EU, a tato 
situace se nesmí změnit. Členské státy však 
mohou přijmout opatření, kterými se 
omezuje nebo zakazuje pěstování všech 
nebo některých GMO na celém jejich 
území nebo jeho části, ve veřejném zájmu 
a na základě jiných důvodů, než jsou 
důvody, na něž se vztahuje harmonizovaný 
soubor pravidel EU, který již stanoví 
postupy pro zohlednění rizik, jež mohou 
GMO určené k pěstování představovat pro 
zdraví a životní prostředí. Kromě toho by 
uvedená opatření měla být v souladu se 
Smlouvami, zejména pokud jde o zásadu 
nediskriminace v souvislosti s domácími a 
zahraničními výrobky a o články 34 a 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
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Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pěstování je úzce spjato 
s problematikou využití půdy a s ochranou 
flóry a fauny, což jsou oblasti, v nichž 
mají členské státy rozsáhlé pravomoci; 
vzhledem k tomu, že národní území se 
vyznačují velkou různorodostí ekosystémů 
a že jakékoli dopady na životní prostředí 
mohou mít rovněž důsledky pro zdraví, by 
členské státy měly mít právo pěstování 
GMO na svém území omezit či zakázat, a 
to na základě důvodů souvisejících 
s dopady pro životní prostředí či zdraví 
nebo jinými oprávněnými faktory, které 
doplňují dopady, které byly posuzovány  
při hodnocení rizik prováděném podle 
části C směrnice 2001/18/ES či dopady, 
které v rámci tohoto hodnocení posouzeny 
nebyly anebo byly posouzeny pouze 
nedostatečně. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost vycházet při vydávání možného zákazu GMO 
z environmentálních či zdravotních zájmů. 

Pozměňovací návrh 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Omezení či zákazy pěstování 
konkrétních GMO provedená či vydaná 
členskými státy žádným způsobem 
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nezamezí či neomezí používání 
povolených GMO ze strany jiných 
členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S výjimkou škod způsobených 
na základě využívání půdy pro zemědělské 
účely nedošlo v dějinách evropského 
zemědělství nikdy k tomu, aby zemědělská 
plodina vnikla do životního prostředí
a jeho ekosystémů a poškodila je.

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Nové způsoby hodnocení genetického 
rizika vylučují možnost horizontálního 
přenosu genů z rostlin nebo živočichů 
na lidi, a poskytují tak vědecké důkazy
o tom, že zemědělské odrůdy nepodléhají 
genetické invazi, a nabízejí záruku 
bezpečnosti potravin. Vědecké zdůvodnění 
těchto zjištění se zakládá na tom, 
že všechny známé trávící systémy byly 
vytvořeny právě tak, aby denaturovaly 
bipolymery (tuky, proteiny, nukleové 
kyseliny a sacharidy) na monomery 
(mastné kyseliny, aminokyseliny, 
nukleotidy, resp. monosacharidy), aby je 



PE460.799v02-00 32/76 AM\861210CS.doc

CS

organizmy mohly využívat.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění  9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich 
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly pěstování GMO na jejich území 
omezit či zakázat z důvodu souvisejících 
s dopady pro životní prostředí či zdraví, 
k nimž by mohlo dojít v důsledku 
záměrného uvolňování GMO či jejich 
uvedení na trh, či s ohledem na jiné 
legitimní faktory.  Kromě toho jeden 
z účelů směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
postupu při poskytování informací v oblasti 
norem a technických předpisů, tj. umožnit 
Komisi zvážit přijetí závazných právních 
předpisů na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
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členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění  9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich 
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly omezit nebo zakázat pěstování 
GMO na jejich území z důvodů dopadů 
pro životní prostředí či zdraví nebo jiných 
oprávněných  faktorů, k nimž by mohlo 
dojít v důsledku záměrného uvolňování 
GMO a které doplňují dopady a faktory 
posuzované v rámci procesu hodnocení 
rizik prováděného podle části C této 
směrnice či dopady a faktory kterými se 
toto hodnocení nezabývalo anebo kterými 
se zabývalo pouze nedostatečně. Kromě 
toho jeden z účelů směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 
června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů, tj. umožnit Komisi zvážit přijetí 
závazných právních předpisů na úrovni 
EU, by nebyl naplněn systematickým 
oznamováním opatření členských států 
podle uvedené směrnice. Kromě toho 
předmětem opatření, jež mohou členské 
státy v souladu s tímto nařízením přijmout, 
nesmí být uvádění GMO na trh, a proto 
nemění podmínky uvádění GMO 
povolených podle stávajících právních 
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nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

předpisů na trh. Postup oznamování 
stanovený směrnicí 98/34/ES se proto 
Komisi nejeví jako ten nejvhodnější 
informační kanál. Proto by se odchylně od 
výše uvedeného neměla použít směrnice 
98/34/ES. Jednodušší systém oznamování 
vnitrostátních opatření před jejich přijetím 
se jeví jako vhodnější nástroj k zajištění 
toho, aby byla Komise o těchto opatřeních 
informována. Opatření, která členské státy 
hodlají přijmout, by proto měla být spolu 
s jejich odůvodněním sdělena pro 
informaci Komisi a ostatním členským 
státům jeden měsíc před jejich přijetím.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnosti vycházet při vydávání možného zákazu GMO 
z environmentálních či zdravotních zájmů. 

Pozměňovací návrh 48
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich 
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly omezit nebo zakázat pěstování 
GMO na jejich území z environmentálních 
či jiných oprávněných důvodů, jež by 
mohly být vyvolány záměrným uvolněním 
GMO či jejich uvedením na trh, pokud 
tyto důvody nebyly zohledněny v rámci 
harmonizovaného postupu podle části C 
směrnice 2001/18/ES nebo nebyly 
zohledněny dostatečně. Kromě toho jeden 
z účelů směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o 
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členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

postupu při poskytování informací v oblasti 
norem a technických předpisů, tj. umožnit 
Komisi zvážit přijetí závazných právních 
předpisů na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich 
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly omezit nebo zakázat pěstování 
GMO na jejich území z důvodů dopadů 
pro životní prostředí či na základě jiných 
oprávněných faktorů, které nebyly 
zohledněny v rámci harmonizovaného 
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98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

postupu podle části C směrnice 
2001/18/ES. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by se 
odchylně od výše uvedeného neměla použít 
směrnice 98/34/ES. Jednodušší systém 
oznamování vnitrostátních opatření před 
jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise o 
těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, 

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
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aby mohly k zákazu pěstování GMO 
na jejich území použít jiné důvody, než je 
vědecké hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí. Kromě toho jeden 
z účelů směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů, 
tj. umožnit Komisi zvážit přijetí závazných 
právních předpisů na úrovni EU, by nebyl 
naplněn systematickým oznamováním 
opatření členských států podle uvedené 
směrnice. Kromě toho předmětem opatření, 
jež mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by 
se odchylně od výše uvedeného neměla 
použít směrnice 98/34/ES. Jednodušší 
systém oznamování vnitrostátních opatření 
před jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise 
o těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

mohly k zákazu pěstování GMO na svém
území použít doplňující nebo jiné důvody, 
než je vědecké hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí, nebo důvody, jimiž 
se hodnocení rizik nezabývalo. Kromě 
toho jeden z účelů směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 
22. června 1998 o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů, tj. umožnit Komisi zvážit přijetí 
závazných právních předpisů na úrovni 
EU, by nebyl naplněn systematickým 
oznamováním opatření členských států 
podle uvedené směrnice. Kromě toho 
předmětem opatření, jež mohou členské 
státy v souladu s tímto nařízením přijmout, 
nesmí být uvádění GMO na trh, a proto 
nemění podmínky uvádění GMO 
povolených podle stávajících právních 
předpisů na trh. Postup oznamování 
stanovený směrnicí 98/34/ES se proto 
Komisi nejeví jako ten nejvhodnější 
informační kanál. Proto by se odchylně 
od výše uvedeného neměla použít směrnice 
98/34/ES. Jako vhodnější nástroj 
k zajištění toho, aby byla Komise o těchto 
opatřeních informována, se jeví jednodušší 
systém oznamování vnitrostátních opatření 
před jejich přijetím. Opatření, která členské 
státy hodlají přijmout, by proto měla být 
spolu s jejich odůvodněním sdělena pro 
informaci Komisi a ostatním členským 
státům jeden měsíc před jejich přijetím.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 6, který zde navrhovatelka 
předkládá.
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Pozměňovací návrh 51
Rovana Plumb

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by 
se odchylně od výše uvedeného neměla 
použít směrnice 98/34/ES. Jednodušší 
systém oznamování vnitrostátních 
opatření před jejich přijetím se jeví jako 
vhodnější nástroj k zajištění toho, aby byla 
Komise o těchto opatřeních informována. 
Opatření, která členské státy hodlají 
přijmout, by proto měla být spolu s jejich 
odůvodněním sdělena pro informaci 
Komisi a ostatním členským státům jeden 
měsíc před jejich přijetím.

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na svém
území použít doplňující či jiné důvody, než 
je vědecké hodnocení rizik pro zdraví
a životní prostředí. Kromě toho jeden
z účelů směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998
o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů, 
tj. umožnit Komisi zvážit přijetí závazných 
právních předpisů na úrovni EU, by 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice 
nebyl naplněn. Kromě toho předmětem 
opatření, jež mohou členské státy v souladu
s tímto nařízením přijmout, nesmí být 
uvádění GMO na trh, a proto nemění 
podmínky uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by 
se odchylně od výše uvedeného neměla 
použít směrnice 98/34/ES. Jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise
o těchto opatřeních informována, se jeví 
jednodušší systém oznamování 
vnitrostátních opatření před jejich 
přijetím. Opatření, která členské státy 
hodlají přijmout, by proto měla být spolu
s jejich odůvodněním sdělena 
pro informaci Komisi a ostatním členským 
státům jeden měsíc před jejich přijetím.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 52
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům svobodu, aby 
mohly k zákazu pěstování GMO na jejich
území použít jiné důvody, než je vědecké 
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by 
se odchylně od výše uvedeného neměla 
použít směrnice 98/34/ES. Jednodušší 
systém oznamování vnitrostátních opatření 
před jejich přijetím se jeví jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise 
o těchto opatřeních informována. Opatření, 
která členské státy hodlají přijmout, by 
proto měla být spolu s jejich odůvodněním 
sdělena pro informaci Komisi a ostatním 
členským státům jeden měsíc před jejich 
přijetím.

(9) Podle zásady subsidiarity není účelem 
tohoto nařízení harmonizovat podmínky 
pěstování v členských státech, ale 
poskytnout členským státům flexibilitu, 
aby mohly k omezení či zákazu pěstování 
GMO na svém území použít jiné důvody, 
než je vědecké hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí, s cílem usnadnit postup 
rozhodování v souvislosti s problematikou 
GMO v Unii. Kromě toho jeden z účelů 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů, tj. umožnit Komisi 
zvážit přijetí závazných právních předpisů 
na úrovni EU, by nebyl naplněn 
systematickým oznamováním opatření 
členských států podle uvedené směrnice. 
Kromě toho předmětem opatření, jež 
mohou členské státy v souladu s tímto 
nařízením přijmout, nesmí být uvádění 
GMO na trh, a proto nemění podmínky 
uvádění GMO povolených podle 
stávajících právních předpisů na trh. 
Postup oznamování stanovený směrnicí 
98/34/ES se proto Komisi nejeví jako ten 
nejvhodnější informační kanál. Proto by 
se odchylně od výše uvedeného neměla 
použít směrnice 98/34/ES. Jako vhodnější 
nástroj k zajištění toho, aby byla Komise 
o těchto opatřeních informována, se jeví 
jednodušší systém oznamování 
vnitrostátních opatření před jejich přijetím. 
Opatření, která členské státy hodlají 
přijmout, by proto měla být spolu s jejich 
odůvodněním sdělena pro informaci 
Komisi a ostatním členským státům jeden 
měsíc před jejich přijetím.

Or. en



PE460.799v02-00 40/76 AM\861210CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 53
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Agentura EFSA a Komise by se měly 
v rámci stávajících právních předpisů 
bez omezení a urychleně zabývat obavami 
členských států týkajících se zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Omezení nebo zákaz členských států 
pěstovat GMO by neměly bránit provádění 
biotechnologického výzkumu 
za předpokladu, že při něm budou 
dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Článek 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1) článek 22 se nahrazuje tímto:
„Článek 22
Volný oběh
Aniž je dotčen článek 23 nebo článek 
26b, nesmějí členské státy zakázat 
či omezit uvádění geneticky 
modifikovaných organismů nebo 
produktů s jejich obsahem, které 
vyhovují požadavkům této směrnice, 
na trh ani tomu nijak bránit.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 22 by neměl vylučovat možnost, aby členské státy přijímaly předpisy týkající se 
omezení či zákazu pěstování GMO na svém území v souladu s novým článkem 26b.

Pozměňovací návrh 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1a) V článku 25 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„4a. Aniž jsou tím dotčena práva 
duševního vlastnictví, nesmí být omezen či 
ztížen přístup k materiálu, který je nutný 
k provádění nezávislého výzkumu 
potenciálních rizik GMO, jako je 
například osivo.“
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Or. en

Odůvodnění

Rada ve složení pro životní prostředí v prosince 2008 dospěla k závěru, že „by nezávislí 
vědečtí pracovníci měli mít přístup k veškerému relevantnímu materiálu, při respektování 
práv duševního vlastnictví“. V současné době nezávislí vědečtí pracovníci často nemají 
možnost provádět výzkum týkající se určité odrůdy GMO, protože přístup k tomuto materiálu 
je omezen a zemědělci mají zakázáno poskytovat materiál GMO k výzkumným účelům. Aby 
mohly členské státy zkoumat slučitelnost určité odrůdy GMO s konkrétním přijímacím 
prostředím, nesmí být přístup k materiálům GMO omezen.

Pozměňovací návrh 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1b) V článku 26a odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO v jiných 
produktech na svém území nebo 
na území jiných členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 7, který zde navrhovatelka 
předkládá. Případné pěstování GMO nesmí vést ke vzniku dalších nákladů pro konvenční 
nebo ekologické zemědělské podniky. Je proto třeba stanovit povinnost členských států 
přijmout opatření za účelem zamezení přítomnosti GMO v ostatních produktech, protože 
podle platného znění článku 26a jsou tato opatření v současné době pouze dobrovolná. Tato 
opatření musejí rovněž zajistit, že nebude docházet ke kontaminaci sousedních členských 
států, zejména v příhraničních oblastech.
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Pozměňovací návrh 58
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1) V článku 26a odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech
v rámci svých hranic nebo na území 
jiných členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo ke kontaminaci geneticky modifikovanými organizmy, zejména na hranicích 
mezi dvěma různými členskými státy, musí být zavedení opatření proti této kontaminaci 
pro členské státy povinné.

Pozměňovací návrh 59
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1) V článku 26a odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti geneticky modifikovaných 
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organismů v jiných produktech v rámci 
svých hranic i mimo ně.“

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1) V článku 26a odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů v jiných produktech v rámci 
svých hranic i mimo ně.“

Or. en

Odůvodnění

Aby v případě zemědělců a výrobců potravin, kteří pěstují plodiny bez GMO, nedocházelo 
v důsledku kontaminace geneticky modifikovanými organizmy v rámci hranic určitého 
členského státu i mimo ně ke vzniku finančních nákladů, musí být zavedení opatření proti této 
kontaminaci pro členské státy povinné. V současnosti jsou opatření proti kontaminaci podle 
článku 26a směrnice 2001/18/ES pouze dobrovolná, což vede k situaci, kdy členské státy 
mohou své zemědělce a výrobce potravin ponechat bez ochrany proti GMO.

Pozměňovací návrh 61
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
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Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1) V článku 26a odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.“

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby nedocházelo ke kontaminaci konvenčních plodin geneticky modifikovanými 
organismy, je nutné uložit členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření. Má-li být 
zajištěna koexistence geneticky modifikovaných a konvenčních plodin, je zapotřebí vytvořit 
minimální nárazníková pásma. Proto byl na Komisi vznesen požadavek, aby předložila návrh
na předcházení nezáměrné kontaminace geneticky modifikovanými organismy na území 
určitého členského státu či na území sousedních členských států.

Pozměňovací návrh 62
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
(-1a) Článek 26a odst. 2 se nahrazuje 
tímto: 
„2. Komise předloží návrh na stanovení 
minimálních nárazníkových pásem mezi 
plochami, kde se pěstují geneticky 
modifikované plodiny, a plochami, 
na nichž se pěstují konvenční plodiny 
(nemodifikované geneticky) s cílem 
zabránit nezáměrné kontaminaci 
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geneticky modifikovanými organismy 
na území členských států či sousedních 
členských států.“

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby nedocházelo ke kontaminaci konvenčních plodin geneticky modifikovanými 
organismy, je nutné uložit členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření. Má-li být 
zajištěna koexistence geneticky modifikovaných a konvenčních plodin, je zapotřebí vytvořit 
minimální nárazníková pásma. Proto byl na Komisi vznesen požadavek, aby předložila návrh 
na předcházení nezáměrné kontaminace geneticky modifikovanými organismy na území 
určitého členského státu či na území sousedních členských států.

Pozměňovací návrh 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování všech 
nebo některých GMO povolených 
v souladu s částí C této směrnice nebo 
s nařízením (ES) č. 1829/2003, které 
sestávají z geneticky modifikovaných 
odrůd uváděných na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy EU 
týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, 
na celém jejich území nebo jeho části, 
pokud:

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování 
jednotlivých GMO povolených v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, které sestávají 
z geneticky modifikovaných odrůd 
uváděných na trh v souladu s příslušnými 
právními předpisy EU týkajícími se 
uvádění osiva a množitelského materiálu 
rostlin na trh, případ od případu, na celém 
svém území nebo jeho části, pokud:

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování všech 
nebo některých GMO povolených 
v souladu s částí C této směrnice nebo 
s nařízením (ES) č. 1829/2003, které 
sestávají z geneticky modifikovaných 
odrůd uváděných na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy EU 
týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, na 
celém jejich území nebo jeho části, pokud:

Členské státy mohou na základě 
individuálního posouzení každého 
případu přijmout opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO  povolených 
v souladu s částí C této směrnice nebo 
s nařízením (ES) č. 1829/2003, které 
sestávají z geneticky modifikovaných 
odrůd uváděných na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy EU 
týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, na 
celém jejich území nebo jeho části, pokud:

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní restriktivní opatření by se měla týkat konkrétních plodin, protože různé geneticky 
modifikovaná plodiny mohou představovat různá rizika a výhody v různých regionech a ne 
všechny plodiny jsou opylovány stejně.

Pozměňovací návrh 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování všech 
nebo některých GMO povolených 

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování GMO 
povolených v souladu s částí C této 
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v souladu s částí C této směrnice nebo 
s nařízením (ES) č. 1829/2003, které 
sestávají z geneticky modifikovaných 
odrůd uváděných na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy EU 
týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, 
na celém jejich území nebo jeho části, 
pokud:

směrnice nebo s nařízením (ES) 
č. 1829/2003, které sestávají z geneticky 
modifikovaných odrůd uváděných na trh 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
EU týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, 
případ od případu, na celém svém území 
nebo jeho části, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování všech 
nebo některých GMO povolených 
v souladu s částí C této směrnice nebo 
s nařízením (ES) č. 1829/2003, které 
sestávají z geneticky modifikovaných 
odrůd uváděných na trh v souladu 
s příslušnými právními předpisy EU 
týkajícími se uvádění osiva 
a množitelského materiálu rostlin na trh, 
na celém jejich území nebo jeho části, 
pokud:

Členské státy mohou přijmout opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování 
některých GMO povolených v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, které sestávají 
z geneticky modifikovaných odrůd 
uváděných na trh v souladu s příslušnými 
právními předpisy EU týkajícími se 
uvádění osiva a množitelského materiálu 
rostlin na trh, na částech svého území, 
pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení 
na trh;

a) jsou uvedená opatření založena na:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá. Při omezení pěstování plodin není vhodné vyloučit environmentální a zdravotní 
důvody.

Pozměňovací návrh 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) důvodech, které se vztahují k důsledkům 
záměrného uvolnění GMO nebo jejich 
uvedení na trh pro životní prostředí 
a zdraví a které doplňují účinky na zdraví 
a životní prostředí hodnocení v průběhu 
posuzování rizik prováděného v souladu 
s částí C této směrnice, nebo kterými se 
toto hodnocení nezabývalo v dostatečné 
míře, nebo

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá. Harmonizované hodnocení rizik se nemusí zabývat všemi možnými vlivy pěstování 
GMO v různých regionech a ekosystémech. Členské státy mohou mít lepší možnost vyhodnotit 
rizika z hlediska životního prostředí a zdraví na svém území.

Pozměňovací návrh 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přetrvávajících vědeckých 
pochybnostech, pokud jde o účinky 
pěstování GMO na životní prostředí 
a zdraví, které byly posuzovány v průběhu 
hodnocení rizik prováděného podle 
části C této směrnice, nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá. Přetrvávají-li vědecké pochybnosti ohledně těchto rizik, musejí mít členské státy 
možnost omezit nebo zakázat pěstování GMO na svém území.

Pozměňovací návrh 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod iii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) neexistenci nebo nedostatečnosti 
údajů o možném negativním dopadu 
uvolňování GMO na území členského 
státu, na jeho biologickou rozmanitost či 
obyvatelstvo,; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá.

Pozměňovací návrh 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) důvodech týkající se prevence vzniku 
rezistence plevele a škůdců na pesticidy, 
nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 5, který zde navrhovatelka 
předkládá. Je vědecky uznáváno, že pěstování geneticky modifikovaných plodin odolných vůči 
herbicidům vede u plevele ke vzniku rezistence. Na základě důkazů z USA se ukazuje, 
že plevel, který se stal rezistentním vůči některým pesticidům, vede k zamoření milionů 
hektarů zemědělské půdy. Je proto vhodné umožnit členským státům, aby z těchto důvodů 
omezily či zakázaly pěstování GMO.
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Pozměňovací návrh 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) důvodech týkajících se invazivnosti či 
životnosti odrůdy GMO nebo na možnosti 
jejího zkřížení s tuzemskými kulturními či 
planě rostoucími rostlinami, nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 5, který zde navrhovatelka 
předkládá. Členské státy musejí mít možnost omezit nebo zabránit pěstování rostlin, které jsou 
velmi problematické, pokud jde o jejich invazivnost, životnost nebo možnost zkřížení 
s tuzemskými rostlinami (jako je např. řepka olejka).

Pozměňovací návrh 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod vi (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) důvodech týkající se předcházení 
negativnímu dopadu neudržitelné 
zemědělské praxe na životní prostředí 
a zdraví, nebo

Or. en
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Odůvodnění

Na základě důkazů se ukázalo také, že pěstování GMO se pojí s určitými postupy intenzivního 
zemědělství, které mohou vést k vyššímu používání pesticidů, ztrátě biologické rozmanitosti 
a ke znehodnocování půdy. Proto je vhodné přidat na daný seznam důvody týkající se 
neudržitelného zemědělství.

Pozměňovací návrh 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod vii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) důvodech týkající se ochrany 
a zachování zemědělských postupů, které 
zajišťují udržitelnost ekosystémů, 
zachování určitých biotopů a ekosystémů 
nebo některých druhů přírodních 
a krajinných charakteristik, nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá, a na návrzích oddělení Komise.

Pozměňovací návrh 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a – bod viii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) jiných důvodech, které mohou mimo 
jiné zahrnovat změny v zemědělských 
postupech, ve využití půdy, změny 
územního plánování, socioekonomických 
dopadů nebo jiných odůvodněných 
faktorů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se opírá o pozměňovací návrh 8, který zde navrhovatelka 
předkládá.

Pozměňovací návrh 76
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena na:

i) důvodech souvisejících s dopadem 
na životní prostředí, které mohou nastat 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, pokud tyto 
důvody doplňují dopad na životní 
prostředí posuzovaný v rámci hodnocení 
negativního dopadu na životní prostředí 
provedeného podle části C této směrnice;
ii) neexistenci nebo nedostatečnosti 
příslušných údajů nebo na existenci velmi 
rozporných údajů o možném negativním 
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dopadu uvolňování GMO na životní 
prostředí členského státu, včetně dopadu 
na biologickou rozmanitost, nebo
iii) jiných důvodech, které mohou 
mj. zahrnovat změny v zemědělských 
postupech a ve využití půdy, změny 
územního plánování, socioekonomických 
dopadů nebo jiných odůvodněných 
faktorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Oreste Rossi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena na
jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na 
trh;

a) jsou uvedená opatření založena na:

i) důvodech souvisejících s dopady na 
životní prostředí, které mohou nastat 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, pokud tyto 
důvody doplňují dopady na životní 
prostředí posuzované v rámci hodnocení 
negativních dopadů na životní prostředí 
podle části C této směrnice; 
ii) neexistenci nebo nedostatečnosti údajů 
o možných negativních dopadech 
uvolňování GMO na území členského 
státu nebo na jeho biologickou 
rozmanitost; 
iii) jiných důvodech, které mohou mimo 
jiné zahrnovat změny v zemědělských 
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postupech, otázky využití půdy, územní 
plánování, nutnost zajistit čistotu osiva, 
socioekonomické dopady nebo jiné 
odůvodněné faktory;

Or. fr

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu č. 8 předloženého zpravodajkou. Je nezbytné zajistit, aby 
osivo nebylo kontaminováno žádnými GMO. Členské státy mohou některá svá opatření 
legitimně zdůvodnit nutností zajistit čistotu osiva, přinejmenším v některých oblastech.

Pozměňovací návrh 78
Kriton Arsenis
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena na:

i) důvodech souvisejících s dopadem 
na životní prostředí, které mohou nastat 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, pokud tyto 
důvody doplňují dopad na životní 
prostředí posuzovaný v rámci hodnocení 
negativního dopadu na životní prostředí 
provedeného podle části C této směrnice, 
nebo
ii) neexistenci nebo nedostatečnosti údajů 
o možném negativním dopadu uvolňování 
GMO na území členského státu nebo 
na jeho biologickou rozmanitost, nebo
iii) jiných důvodech souvisejících 
s dopadem na životní prostředí 
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doplňujícím uvedené hodnocení, které 
mohou mj. zahrnovat změny 
v zemědělských postupech a ve využití 
půdy, změny územního plánování, 
socioekonomických dopadů nebo jiných 
odůvodněných faktorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Dan Jørgensen
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena 
na důvodech souvisejících s dopadem 
na životní prostředí a zdraví, které mohou 
nastat v důsledku záměrného uvolnění 
GMO nebo jejich uvedení na trh a které 
doplňují účinky na zdraví a životní 
prostředí hodnocené v průběhu 
posuzování rizik prováděného v souladu 
s částí C této směrnice, nebo kterými 
se toto hodnocení nezabývalo buď vůbec, 
nebo v dostatečné míře. Opatření 
členských států mohou být založena 
mj. na těchto důvodech:
i) neexistenci nebo nedostatečnosti údajů 
o možném negativním dopadu GMO 
na životní prostředí a veřejné zdraví 
v určitém členském státě nebo 
na přetrvávajících vědeckých 
pochybnostech, pokud jde o dopad 
na životní prostředí a zdraví posuzovaný 
v průběhu hodnocení rizik podle části C 
této směrnice;
ii) předcházení negativnímu dopadu 
na životní prostředí a zdraví způsobenému 
zemědělskými postupy spojenými 
s pěstováním GMO;
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iii) ochraně ekologicky únosných 
zemědělských postupech, které zvyšují 
úrodnost půdy a biologickou rozmanitost.
Opatření členských států mohou být 
založena také na jiných legitimních 
faktorech, které mohou plynout 
ze záměrného uvolňování GMO nebo 
z jejich uvedení na trh;

Or. en

Odůvodnění

Aby získala opatření členských států právní opodstatněnost, musejí mít členské státy možnost 
přijímat vlastní opatření na základě důvodů vztahujících se k environmentálním, zdravotním 
či jiným legitimním faktorům spojeným se záměrným uvolňováním GMO do prostředí.

Pozměňovací návrh 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena 
na důvodech souvisejících s dopadem 
na životní prostředí, které mohou nastat 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, pokud tyto 
důvody doplňují dopad na životní 
prostředí posuzovaný v rámci hodnocení 
negativního dopadu na životní prostředí 
provedeného podle části C této směrnice, 
nebo pokud zahrnují jiné legitimní 
faktory, jako např. na:
i) neexistenci nebo nedostatečnosti 
příslušných údajů o možném negativním 
dopadu GMO na ekosystémy nebo veřejné 
zdraví v členském státě;
ii) invazivnosti a životnosti geneticky 
modifikovaných plodin;
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iii) důvodech souvisejících 
se zemědělskými postupy, které se týkají 
pěstování GMO a mají negativní dopad 
na životní prostředí a zdraví;
iv) důvodech svědčících pro zachování 
a rozvoj zemědělských postupů, které co 
nejlépe kombinují výrobu a udržitelnost 
ekosystémů, nebo pro existenci 
alternativních postupů k pěstování GMO, 
jejichž technické, hospodářské 
a environmentální výsledky jsou lepší;

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby měly členské státy právně opodstatněné důvody, musejí mít právo zdůvodňovat 
zákaz nebo omezení pěstování GMO na základě možného negativního dopadu záměrného 
uvolňování GMO do prostředí nebo jejich uvádění na trh na životní prostředí a zdraví.
Je nutné, aby bylo možné opatření členských států zdůvodnit zejména na základě vědeckých 
pochybností a také na základě invazivnosti a životnosti geneticky modifikovaných plodin, 
které dominují v přírodních biotopech, ohrožují biologickou rozmanitost a které nelze 
z prostředí následně odstranit.

Pozměňovací návrh 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena 
na důvodech souvisejících s dopadem 
na životní prostředí a zdraví, které mohou 
nastat v důsledku záměrného uvolnění 
GMO, nebo na jiných legitimních 
faktorech. Opatření členských států 
mohou být založena mj. na těchto 
důvodech:
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- prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců na pesticidy v důsledku 
záměrného uvolnění GMO do prostředí;
- ochraně zemědělců před rostoucí 
závislostí na společnostech vlastnících 
patenty na geneticky modifikovaná osiva 
a příslušné herbicidy;
- předcházení změnám v zemědělských 
postupech způsobeným záměrným 
uvolněním GMO do prostředí, které vedou 
k negativními vlivu na životní prostředí, 
zdraví a stávající zemědělské postupy, jež 
jsou ekologicky únosnější;

Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být poskytnuta možnost, aby svůj zákaz pěstování GMO založily 
na obavách týkajících se zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 82
Kathleen Van Brempt
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena na
jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření založena na 
důvodech, které doplňují důvody nebo 
jsou jiné než důvody související 
s posouzením nepříznivých účinků na 
zdraví a životní prostředí, které mohou 
nastat v důsledku záměrného uvolnění 
GMO nebo jejich uvedení na trh, a to 
včetně těchto důvodů:
i) další environmentální důvody, jež 
nebyly předmětem hodnocení podle této 
směrnice;
ii) důvody pro zachování a rozvoj 
zemědělských postupů, které nabízejí 
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optimální kombinaci výroby 
a udržitelnosti ekosystémů;
iii) důvody týkající se výskytu 
rezistentních nebo invazivních druhů;
iv) důvody týkající se existence 
alternativních postupů pěstování GMO 
s lepšími technickými, hospodářskými 
a environmentálními výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena na 
jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) jsou uvedená opatření vědecky založena 
na jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením provedeným 
vědeckými metodami v souladu s částí C 
směrnice 2001/18/ES a týkajícím se
nepříznivých účinků na zdraví a životní 
prostředí, které mohou nastat v důsledku 
záměrného uvolnění GMO nebo jejich 
uvedení na trh;

 Tato opatření mohou být založena na 
těchto důvodech souvisejících 
s vnitrostátní nebo regionální politikou: 
i) je nutné chránit diverzitu plodin;
ii) není možné zajistit koexistenci kvůli 
geografickým zvláštnostem (například 
velmi malé ostrovy, horské oblasti, oblasti 
s vysokou přírodní hodnotou, velmi malé 
členské státy);
iii) neexistují údaje o možných 
negativních dopadech uvolňování GMO 
na určitý region nebo na jeho biologickou 
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rozmanitost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Dagmar Roth-Behrendt
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena na
jiných důvodech, než jsou důvody 
související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

a) tato opatření jsou založena na 
důvodech, které uvedly členské státy 
a které se týkají dopadů na životní 
prostředí nebo zdraví, jež mohou nastat 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, nebo na jiných 
legitimních faktorech;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právně nenapadnutelnou možnost omezit nebo zakázat pěstování 
GMO na svém území. Proto by měly být oprávněny přijímat vnitrostátní opatření z důvodů 
týkajících se životního prostředí, zdraví nebo jiných legitimních faktorů souvisejících se 
záměrným uvolňováním GMO. Tato opatření členských států mohou doplňovat proces 
posuzování rizik stanovený v části C této směrnice nebo mohou být přijímána nezávisle na 
něm. Toto posouzení rizik nemůže být nikdy zcela vyčerpávající, jak požaduje příloha II 
směrnice 2001/18/ES.

Pozměňovací návrh 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou uvedená opatření založena na
jiných důvodech, než jsou důvody 

a) jsou uvedená opatření založena na
legitimních a nezbytných důvodech
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související s posouzením nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

veřejného zájmu, které jsou řádně 
odůvodněné, přiměřené a nediskriminační 
a netýkají se posouzení nepříznivých 
účinků na zdraví a životní prostředí, které 
mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření zajišťují respektování 
svobodné volby zemědělců a spotřebitelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření zajišťují respektování 
svobodné volby zemědělců a spotřebitelů;

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné respektovat základní princip svobody volby zemědělců a spotřebitelů, aby byla 
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zajištěna proporcionalita opatření, byly zohledněny zájmy všech zainteresovaných stran a 
v regionech proběhla diskuse o pěstování GMO.

Pozměňovací návrh 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tato opatření nenarušují 
hospodářskou soutěž mezi zemědělci 
v různých členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření zajišťují, aby 
nedocházelo k diskriminaci zemědělců, 
kteří si přejí pěstovat GMO;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případech, kdy se tato opatření týkají 
plodin, které již byly povoleny na úrovni 
Unie, členské státy zajistí, aby zemědělci 
legálně pěstující takové plodiny nebyli 
nepřiměřeně znevýhodněni; členské státy 
zvláště zajistí, aby tito zemědělci měli 
dostatek času na přizpůsobení a aby 
nemohli být zpětně stíháni, alespoň po dva 
roky od přijetí těchto opatření, kvůli 
jakémukoli aspektu této právní změny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v případech, kdy se tato opatření týkají 
plodin již povolených na úrovni Unie, 
členské státy zajistí, aby zemědělci 
pěstující GMO měli dostatek času na 
přizpůsobení a aby nemohli být zpětně 
stíháni;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případech, kdy se tato opatření týkají 
plodin, které již byly povoleny na úrovni 
Unie, členské státy zajistí, aby zemědělci 
legálně pěstující takové plodiny měli 
dostatek času na dokončení vegetačního 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tato opatření sledují cíl, jehož nelze 
dosáhnout prostřednictvím opatření 
týkajících se koexistence geneticky 
modifikovaných plodin s konvenčními 
a biologickými plodinami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření byla přijata a veřejně 
zpřístupněna všem dotčeným 
hospodářským subjektům, včetně 
zemědělců, alespoň dvanáct měsíců před 
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začátkem vegetačního období;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl poskytnout zemědělcům vyšší právní jistotu tím, že zajistí, 
aby se všeobecné regulační prostředí neměnilo příliš pozdě před začátkem vegetačního 
období. Zemědělci tak budou moci objednat osivo a připravit pole, aniž by riskovali 
hospodářské ztráty v důsledku neočekávaného zákazu nebo omezení osiva, které plánovali 
použít.

Pozměňovací návrh 95
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) tato opatření jsou zveřejněna nejméně 
12 měsíců před začátkem vegetačního 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření jsou přijata a zveřejněna 
pro všechny dotyčné hospodářské 
subjekty, včetně pěstitelů, alespoň šest 
měsíců před začátkem vegetačního 
období; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 97
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) tato opatření jsou přijata a veřejně 
zpřístupněna všem dotčeným 
hospodářským subjektům, včetně 
pěstitelů, alespoň šest měsíců před 
začátkem vegetačního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tato opatření jsou zveřejněna 
a veřejně zpřístupněna všem 
hospodářským subjektům nejméně 12 
měsíců před začátkem vegetačního 
období; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) byla před svým přijetím předmětem 
studie o dopadech prokazující jejich 
nezbytnost a přiměřenost;

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu posílení právní platnosti opatření členských států, jimiž se omezuje či zakazuje 
pěstování GMO, by měla být ještě před jejich přijetím vypracována studie prokazující jejich 
nezbytnost a přiměřenost. V případě sporu ve WTO by tato studie usnadnila obhajobu 
přijatého opatření.

Pozměňovací návrh 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) před přijetím těchto opatření provedla 
Komise úplné posouzení dopadu, v němž 
vyhodnotila jeho potenciální účinky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tato opatření respektují místní 
zemědělské podmínky a vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Julie Girling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) tato opatření respektují místní 
zemědělské podmínky a kulturní tradice;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) tato opatření žádným způsobem 
nebrání ani neomezují používání 
povolených GMO v ostatních členských 
státech, které si nepřejí jejich pěstovat 
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omezit ani zakázat;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) jsou přijata na období nejvýše tří let 
a jejich platnost může být případně 
prodloužena po provedení nového 
posouzení dopadu, které prokáže jejich 
nezbytnost a přiměřenost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou v souladu se Smlouvami. b) jsou tato opatření v souladu
s mezinárodními závazky Unie a se 
Smlouvami, zejména se zásadou 
proporcionality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou v souladu se Smlouvami. b) jsou tato opatření v souladu se 
Smlouvami, zejména se zásadou 
proporcionality a s mezinárodními 
závazky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou v souladu se Smlouvami. b) jsou v souladu se Smlouvami 
a mezinárodními závazky Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od směrnice 98/34/ES členské V souladu se směrnicí 98/34/ES členské 
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státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi jeden měsíc před jejich 
přijetím.“

státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi tři měsíce před jejich 
přijetím.“

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od směrnice 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi jeden měsíc před jejich 
přijetím.“

V souladu se směrnicí 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi tři měsíce před jejich 
přijetím.“

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zlepšení koordinace akcí členských států, zejména pokud jde o opatření koexistence, 
je třeba stanovit dostatečnou lhůtu pro informování ostatních členských států, zejména států 
sousedících se státy, které přijaly rozhodnutí o zákazu pěstování určitého GMO.

Pozměňovací návrh 110
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od směrnice 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi jeden měsíc před jejich 
přijetím.“

V souladu se směrnicí 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi dva měsíce před jejich 
přijetím.“

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od směrnice 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi jeden měsíc před jejich 
přijetím.“

Odchylně od směrnice 98/34/ES členské 
státy, které hodlají přijmout opatření podle 
tohoto článku, sdělí tato opatření pro 
informaci ostatním členským státům 
a Komisi jeden měsíc před jejich přijetím.“

Or. en

Odůvodnění

Výraz „odůvodněná“ není nezbytný. Je subjektivní a může zbytečně omezovat možnosti 
členských států.

Pozměňovací návrh 112
Renate Sommer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 b a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26ba
Prahové hodnoty pro osivo
Komise stanoví prahové hodnoty GMO 
v konvenčních osivech na nejnižší úrovni, 
která je pro všechny hospodářské subjekty 
proveditelná, přiměřená a funkční.“

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Christofer Fjellner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26ba
Prahové hodnoty pro osivo
Komise posoudí, zda je potřebné stanovit 
prahové hodnoty GMO v konvenčních 
osivech na nejnižší úrovni, která je pro 
všechny hospodářské subjekty 
proveditelná, přiměřená a funkční. Do 
31. prosince 2012 předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, případně 
doprovázenou příslušnými legislativní 
návrhy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26ba
Požadavky na odpovědnost
Členské státy stanoví všeobecný povinný 
systém finanční odpovědnosti 
a finančních záruk, například formou 
pojištění, vztahující se na všechny 
podniky, který zajistí, aby za nezamýšlené 
účinky nebo škody, které by mohly 
vzniknout v důsledku uvolnění GMO nebo 
jejich uvedení na trh, platil znečistitel."

Or. en

Odůvodnění

Pokud v členských státech platí odlišná pravidla pro pěstování, je o to důležitější, aby 
v každém státě existoval přísný systém, který zajistí, že za nezamýšlené účinky nebo škody 
bude platit znečistitel. Konvenční ani biologické zemědělství často není adekvátně chráněno 
před kontaminací geneticky modifikovanými organismy.


