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Vec: Vykonávanie právnych predpisov o geneticky modifikovaných plodinách (GMO)

1. Právne predpisy týkajúce sa „koexistencie“: Komisia vo svojej správe 
o koexistencii geneticky modifikovaných plodín s konvenčným a ekologickým 
poľnohospodárstvom (apríl 2009) uvádza, že len 15 členských štátov prijalo osobitné 
právne predpisy týkajúce sa koexistencie. Zvýšil sa doteraz tento počet? Existujú 
členské štáty, ktoré pestujú GMO a ktoré nezaviedli žiadne právne predpisy týkajúce 
sa koexistencie? Vykonalo Španielsko, ktoré je členskou krajinou EÚ s najvyšším 
percentuálnym podielom pestovania GMO, právne predpisy týkajúce sa koexistencie?
V smernici 2001/18/ES sa uvádza: „Živé organizmy, či už uvoľnené do životného 
prostredia vo veľkých alebo malých množstvách na pokusné účely, alebo ako 
komerčné výrobky, sa môžu rozmnožiť a rozšíriť cez hranice štátov a tým pôsobiť 
v iných členských štátoch. Účinky takýchto uvoľnení na životné prostredie môžu byť 
nezvratné.“ (odôvodnenie 4) a „Je potrebné zabezpečiť sledovateľnosť uvádzania 
GMO na trh vo všetkých fázach ako takých alebo vo výrobkoch povolených podľa 
časti C tejto smernice“ (odôvodnenie 42).

V nariadení 1829/2003 sa zároveň pri viacerých príležitostiach spomína právo 
spotrebiteľov a poľnohospodárov vybrať si na základe informovanosti. Toto právo 
pripomenula aj Rada ministrov pre životné prostredie na svojom zasadnutí v decembri 
2008 a komisár Dalli v niekoľkých svojich prejavoch týkajúcich sa GMO.

Komisia vo svojom novom odporúčaní z júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu 
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vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických plodinách uvádza, že „opatrenia 
na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách by sa mali stanovovať na úrovni členských štátov“. Vzhľadom na uvedené: 
ako sa Komisia snaží o lepšie vykonávanie smernice 2001/18? Zvažuje Komisia 
urobiť opatrenia koexistencie právne záväzné?

2. Transparentnosť: Podľa článku. 25 ods. 4 smernice 2001/18 a rozsudku Súdneho 
dvora Európskej únie z februára 2009 (vec C-552/07) môže Komisia vysvetliť, koľko 
štátov zriadilo verejný register s podrobnými informáciami o mieste uvoľnenia 
a ktoré členské štáty tak neurobili? Čo mieni Komisia vykonať na nápravu situácie?

3. Kontaminácia: Komisia vo svojej správe o koexistencii z roku 2009 uvádza (kapitola 
7.2): „Väčšina členských štátov vypracovala opatrenia koexistencie takým spôsobom, 
aby sa zabránilo prekročeniu prahovej hodnoty pre označovanie GMO v potravinách 
a krmivách stanovenej na úroveň 0,9 %.“ Zároveň nariadenie 1829/2003 ustanovuje, 
že potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných plodín musia byť označené, okrem 
potravín, „ktoré obsahujú materiál, ktorý obsahuje, skladá sa alebo je vyrobený z 
GMO v množstve nie vyššom ako 0,9 % zložiek potraviny, braných do úvahy 
jednotlivo alebo potravín, ktoré sa skladajú z jednej zložky za predpokladu, že ich 
prítomnosť je náhodná alebo technologicky nevyhnutná“. Opatrenia koexistencie 
zamerané na dosiahnutie 0,9-percentnej úrovne kontaminácie vedú k zámernej 
kontaminácii, ktorú už nemožno považovať za náhodnú.
Zlepšila sa doteraz situácia v členských štátoch? Súhlasí Komisia s tým, že na splnenie 
požiadaviek nariadenia 1829/2003 je nevyhnutné, aby opatrenia koexistencie boli 
zamerané na zamedzenie kontaminácii?


