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Předmět: Provádění právních předpisů v oblasti geneticky modifikovaných organismů

1. Právní předpisy o „koexistenci“: Ve své „zprávě o koexistenci geneticky
modifikovaných plodin a o konvenčním a ekologickém zemědělství“ (duben 2009) 
Komise uvádí, že zvláštní právní předpisy o koexistenci přijalo jen 15 členských 
států. Zvýšil se do dnešního dne tento počet? Existují členské státy, které pěstují 
geneticky modifikované organismy a nemají žádné právní předpisy o koexistenci? 
Provedlo již Španělsko, země EU s nejvyšším procentem pěstování geneticky 
modifikovaných organismů v EU, právní předpisy o koexistenci?
Ve směrnici 2001/18/ES se uvádí: „Živé organismy, které jsou ve velkých nebo 
malých množstvích uvolňovány do životního prostředí pro vědecké účely nebo jako 
produkty obchodního charakteru, se mohou v tomto prostředí rozmnožovat a 
překračovat hranice států. Tím může docházet k jejich působení v dalších členských 
státech a účinky tohoto působení mohou být nevratné“ (bod odůvodnění 4). 
A u geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem, které jsou 
autorizovány podle části C této směrnice, musí být zajištěna jejich sledovatelnost ve 
všech stadiích procesu uvádění na trh“ (bod odůvodnění 42).
Současně nařízení č. 1829/2003 na několika místech zmiňuje právo spotřebitelů 
a zemědělců na informovanou volbu. Totéž uvedla i Rada ve složení pro životní 
prostředí v prosinci 2008 i komisař Dalli v několika svých projevech týkajících se 
geneticky modifikovaných organismů.
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Ve svém novém „doporučení o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro 
koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních 
a ekologických plodinách” z července 2010 Komise uvádí, že „opatření k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách by měla být 
zavedena na úrovni členských států”. Za této situace:  Jak se Komise snaží o lepší 
provádění směrnice 2001/18? Zvažuje Komise učinit zavedení „opatření 
o koexistenci“ právně závazným?

2. Transparentnost: S ohledem na čl.  25 odst. 4 směrnice 2001/18 a rozsudek ESD 
z února 2009 (věc C-552/07), může Komise objasnit, kolik členských států zřídilo 
veřejný registr s podrobnými údaji o místě uvolnění a které členské státy tak 
doposud neučinily? Co hodlá Komise podniknout, aby tento stav zlepšila?

3. Kontaminace: Ve své zprávě o koexistenci z roku 2009 Komise uvádí (kapitola 7.2): 
„Většina členských států navrhla opatření v oblasti koexistence takovým způsobem, 
aby nebyly překračovány prahové hodnoty pro označování GMO v potravinách 
a krmivech stanovené na 0,9 %.“ Současně nařízení č. 1829/2003 stanoví, že potraviny 
obsahující GMO musí být označeny, s výjimkou potravin obsahujících „materiál, který 
obsahuje GMO, sestává z nich nebo je z nich vyroben a jehož podíl v jednotlivých 
složkách nebo v jednosložkové potravině není vyšší než 0,9 %, za předpokladu, 
že přítomnost tohoto materiálu je náhodná nebo technicky nevyhnutelná“. Opatření ve 
věci koexistence, jejichž cílem je kontaminace do výše 0,9 %, vedou k záměrné 
kontaminaci, kterou již nelze považovat za náhodnou. 
Zlepšila se do dnešního dne situace v členských státech? Souhlasí Komise s tím, 
že pro splnění požadavků nařízení č. 1829/2003 se musí opatření o koexistenci snažit 
předcházet kontaminaci? 


