
PR\855067CS.doc PE456.911v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2010/0208(COD)

27. 1. 2011

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 
2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování 
geneticky modifikovaných organismů na jejich území
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Corinne Lepage



PE456.911v01-00 2/18 PR\855067CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění směrnice 2001/18/ES, 
pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky 
modifikovaných organismů na jejich území
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0375),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0178/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. 
prosince 20101,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
[…] této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 192 
této smlouvy,

Or. fr

                                               
1 Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Členské státy zohledňují faktory související s ochranou fauny a flóry, využitím půdy
a uzemním plánováním, což jsou oblasti, v nichž si uchovávají rozsáhlé pravomoci. Proto by 
se toto nařízení mělo opírat o článek 192 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 2

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 spotřebitele při současném 
zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že prvořadým úkolem je zlepšit uplatňování směrnice 2001/18, je třeba 
připomenout přesné znění platných právních požadavků v oblasti hodnocení rizik GMO pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V této souvislosti by Komise měla 
přednostně zajistit, aby byly řádně 
uplatňovány požadavky právních předpisů 
v oblasti hodnocení rizik GMO dle 
směrnice 2001/18/ES, zejména přílohy II 
uvedené směrnice, a to včetně evropských 



PR\855067CS.doc 7/18 PE456.911v01-00

CS

agentur pověřených tímto hodnocením, 
v souladu se závěry Rady pro životní 
prostředí ze dne 4. prosince 2008. V zájmu 
uplatňování směrnice 2001/18/ES je třeba 
splnit veškeré požadavky Rady týkající se 
postupu zpracování odborných posudků
a rozsahu hodnocení. Uplatňování těchto 
právních požadavků je nutné pro zajištění 
nezbytné důvěry v hodnocení rizik a 
v instituce pověřené tímto hodnocením. 
Komise by zejména měla zajistit, aby byly 
přijaty nové pokyny k hodnocení rizik 
GMO. Tyto pokyny by neměly být založeny
v prvé řadě na principu věcné ekvivalence 
nebo na koncepci srovnávacího posouzení 
bezpečnosti GMO a měly by umožnit 
jednoznačnou identifikaci přímých
a nepřímých dlouhodobých vlivů, jakož
i otázek, které dosud nejsou z vědeckého 
hlediska vyjasněny. Komise by měla 
rovněž zajistit, aby postupy hodnocení 
zajišťovaly plnou účast členských států, 
příslušných vědeckých institucí a jiných 
zúčastněných stran a aby byly posouzeny 
změny v používání herbicidů, k nimž může 
dojít v důsledku geneticky 
modifikovaných rostlin odolných vůči 
herbicidům, s přihlédnutím
k vnitrostátním politikám zaměřeným na 
omezení používání pesticidů.

Or. fr

Odůvodnění

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.
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Pozměňovací návrh 4

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. 
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

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. 
Obdobně různorodé jsou však i ekosystémy a přijímající prostředí. Pěstování GMO se mimo 
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jiné týká územních aspektů, což je oblast, v níž mají členské stále rozsáhlé pravomoci.

Pozměňovací návrh 5

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 doplňujících důvody již posuzované 
dle harmonizovaného souboru pravidel 
Unie nebo z odlišných důvodů. Důvody 
uváděné členskými státy mohou zahrnovat 
zohlednění dopadů na životní prostředí, 
přičemž doplňují důvody již uvedené
v hodnocení rizik dle části C směrnice 
2001/18/ES a mohou tedy zahrnovat, zcela 
nebo zčásti, zohlednění vědeckých údajů 
týkajících se environmentálních dopadů
na přijímající prostředí na celostátní, 
místní nebo regionální úrovni. Tyto
důvody mohou rovněž vycházet z faktorů,
které nesouvisí přímo z hodnocení rizik,
avšak souvisí s řízením rizik nebo s jinými 
vnitrostátními politikami. Tyto důvody 
uvedené členskými státy mohou zahrnovat 
mimo jiné riziko vzniku odolnosti
u plevele nebo u cílových organismů nebo 
možnost, že se rostlina stane invazivním 
druhem. Tyto důvody mohou dále 
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, změn
v zemědělských postupech v souvislosti
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s ochranou duševního vlastnictví, nebo 
cíle sociální politiky, jako je ochrana 
rozmanitosti nebo zvláštních rysů 
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,
a rovněž s příslušnými mezinárodními 
závazky Unie, zejména vůči Světové 
obchodní organizaci.

Or. fr

Odůvodnění

K hodnocení, jaký dopad má pěstování určitého GMO, popřípadě více GMO s podobnými 
vlastnosti, na celostátní, regionální nebo místní úrovni, jsou vždy zapotřebí alespoň některé 
vědecké údaje. Toto hodnocení se dotýká environmentálních aspektů, které mohou, ale také 
nemusí být předmětem dřívějšího hodnocení provedeného na úrovni Společenství. Posuzování 
environmentálních důvodů je logické, ale poskytuje také členským státům lepší právní záruky, 
pokud přijímají vnitrostátní opatření.

Pozměňovací návrh 6

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.

(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 důvody, které doplňují 
vědecké hodnocení rizik pro zdraví
a životní prostředí nebo se od něj liší. 
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 
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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.

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. fr

Odůvodnění

Hodnocení rizik na úrovni Společenství se nemůže věnovat dopadu určitého GMO na všechny 
dané ekosystémy a přijímající prostředí. Kromě toho se při provádění tohoto hodnocení 
neposuzují některé environmentální nebo agroenvironmentální aspekty. Členské státy by 
proto měly mít možnost uvádět environmentální důvody, aniž by to znamenalo, že zpochybňují 
hodnocení na úrovni Společenství, které nemůže být zcela vyčerpávající.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:
-1) Čl. 26a, odst. 1 se nahrazuje tímto:
 „Členské státy přijmou vhodná opatření
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech.“;
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Odůvodnění

Případné pěstování GMO nesmí vytvářet zvláštní 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. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 
případné přeshraniční kontaminaci.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/18/ES se ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost vkládá nový 
článek, který zní:

1) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 26b „Článek 26b
Pěstování Pěstování

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 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:

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 
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důvody doplňují dopady na životní 
prostředí posuzování v rámci hodnocení 
negativních dopadů na životní prostředí 
provedené podle části C této směrnice; 
nebo
ii) neexistenci nebo nedostatečnosti údajů
o možných negativních dopadech 
uvolňování GMO na území členského 
státu nebo na jeho biologickou 
rozmanitost; nebo
iii) jiných důvodech, které mohou mimo 
jiné zahrnovat změny v zemědělských 
postupech, využití půdy, územního 
plánování, socioekonomických dopadů
nebo jiných odůvodněných faktorů;

a a

b) jsou v souladu se Smlouvami. b) jsou v souladu se Smlouvami.
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 odůvodněná 
opatření podle tohoto článku, sdělí tato 
opatření pro informaci ostatním členským 
státům a Komisi jeden měsíc před jejich 
přijetím.“

Or. fr

Odůvodnění

Hodnocení rizik prováděné na úrovni Společenství by nemohlo být vyčerpávají. Neexistence 
nebo nedostatečnost údajů o možných negativních vlivech určitého GMO na ekosystémy nebo 
konkrétní přijímající prostředí v členských státech by měla být dostatečným důvodem pro to, 
aby členský stát mohl daný GMO zakázat. Členské státy by měly mít možnost odvolat se i na 
jiné faktory, které nesouvisí s vlivy na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost […] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1 – Obecné souvislosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18 ze dne 12. března 2001 o záměrném 
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech vytvářejí velice přísný právní rámec, který by měl 
zajišťovat – pokud je ovšem řádně uplatňován – vysokou úroveň ochrany lidského života a
zdraví, stejně jako zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů 
spotřebitelů. Současně je zaručeno řádné fungování vnitřního trhu. Podle směrnice lze povolit 
uvedení geneticky modifikovaného organismu na trh, pouze pokud bylo provedeno 
specifického hodnocení rizika pro životní prostředí podle zásad uvedených v příloze II 
směrnice a na základě informací poskytnutých žadatelem dle přílohy III. V souladu 
s přílohou II, v níž jsou stanoveny zásady, jimiž se řídí hodnocení rizik pro životní prostředí, 
je nutné zohlednit přímé a nepřímé, bezprostřední a opožděné účinky uvolnění geneticky 
modifikovaných organismů nebo jejich uvedení na trh a provést analýzu souvisejících 
kumulativních dlouhodobých účinků. Tyto kumulované dlouhodobé účinky se týkají vlivu, 
který by měla akumulace povolení různých organismů na lidské zdraví a životní prostředí, 
zejména na faunu a flóru, úrodnost půdy, rozklad organického materiálu v půdě, potravinový 
řetězec člověka a zvířat, biologickou různorodost, zdraví zvířat a problémy související
s rezistencí vůči antibiotikům.

V přílohách II a III směrnice se hovoří o nutnosti shromažďovat informace o podmínkách 
uvolnění a o přijímajícím prostředí, což znamená provádět detailní studie o prostředích, pro 
něž je daná kultura určena, a informace o interakcích mezi geneticky modifikovaným 
organismem a prostředím.

Přílohy III až VII požadují, aby byly poskytovány informace o plánech monitorování,
o kontrolách, o nakládání s odpadem a o plánech pro řešení mimořádných situací, což 
zahrnuje také techniky monitorování, kontroly uvolnění, nakládání s odpady a především 
plány pro řešení mimořádných situací, v jejichž rámci jsou popsány metody dekontaminace 
zasažených oblastí, ilozace oblasti, ochrany lidského zdraví a životního prostředí pro případ 
vzniku nežádoucího účinku. 

Směrnice 2001/18 rovněž stanovuje (v článku 19 s nadpisem „Souhlas“), že jestliže již byl 
vydán písemný souhlas pro uvedení GMO trh, může být produkt používán bez dalšího 
oznámení, jsou-li splněny specifické podmínky pro jeho používání a jsou-li prostředí nebo 
zeměpisná území vymezená v těchto podmínkách přesně dodržena.

2 – Cíle návrhu Komise

Tento návrh přichází v kontextu setrvalého odporu evropského veřejného mínění proti 
uvolňování geneticky modifikovaných organismů a jejich používání v zemědělské výrobě. 
Podle posledního průzkumu Eurobarometru o této otázce, který byl zveřejněn v říjnu 2010, je 
61 % Evropanů přesvědčeno, že geneticky modifikované potraviny v nich vyvolávají 
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nepříjemný pocit, a stejný počet (61 %) nesouhlasí s tím, že by rozvoj geneticky 
modifikovaných potravin měl být podporován. S tvrzením, že „geneticky modifikované 
potraviny jsou bezpečné pro budoucí generace“ souhlasí pouze 21 % dotázaných (oproti 58 % 
záporných odpovědí). Méně než čtvrtina Evropanů (23 %) souhlasí s tvrzením, že „geneticky 
modifikované potraviny neškodí životnímu prostředí“; více než 53 % s tímto tvrzením 
nesouhlasí (čtvrtina „neví“). V žádné ze zemí se nestalo, že by většina respondentů souhlasila
s tvrzením, že pěstování geneticky modifikovaných organismů je dobré pro národní 
ekonomiku.

Nedůvěra evropského veřejného mínění vůči geneticky modifikovaným organismům
v zemědělství souvisí v prvé řadě s tím, že směrnice 2001/18 není řádně uplatňována. 
Žadatelé neprovádějí studie, které jsou podle směrnice povinné, ať už se jedná o studie
o dlouhodobých dopadech, předběžné studie o přijímajícím prostředí, či posouzení sociálních
a ekonomických dopadů.

Nejsou totiž dodržovány požadavky směrnice v oblasti hodnocení rizik, a právě tyto 
nedostatky v provádění směrnice jsou důvodem, proč se několik členských států brání uvádět 
geneticky modifikované organismy na své území. Je ovšem třeba připomenout, že pěstování
a uvolňování geneticky modifikovaných rostlin na území státu je něco jiného než udílení 
povolení pro prodej a spotřebu a volný pohyb zboží a produktů, na které se tato směrnice 
nevztahuje.

V závěrech přijatých jednomyslně dne 4. prosince 2008 Rada žádala, aby se rozšířilo 
hodnocení dopadů na životní prostředí a zpřísnila ustanovení o dohledu; Rada vzala na 
vědomí, že mandát, který EFSA udělila Komise, zahrnuje podrobné hodnocení dlouhodobých 
účinků geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí a rozšíření detailního hodnocení 
rizik.

Rada žádala zejména o to, aby byly v souladu s právní úpravou zohledňovány potenciální 
účinky geneticky modifikovaných rostlin na přijímající prostředí, evidovány zeměpisné 
oblasti v Evropské unii, v nichž mohou být geneticky modifikované rostliny vysazovány,
a používány techniky umožňující posoudit potenciální dlouhodobé účinky, a to včetně 
experimentálních metod. Rada rovněž požadovala zpřísnění kritérií a požadavků na hodnocení 
geneticky modifikovaných rostlin, aby bylo možné zajistit soulad hodnocení rizik geneticky 
modifikovaných rostlin, z nichž jsou získávány účinné látky spadající do působnosti směrnice 
91/414/ES, s hodnocením příslušných fytosanitárních produktů.

Rada rovněž žádala, aby držitelé povolení prováděli monitoriování za účelem zjištění 
případných nežádoucích účinků, na něž se zaměřuje tato směrnice, a aby jeho výsledky 
zveřejňovali. Hovořila dále o nutnosti dále rozvíjet toto monitorování a předávat jeho 
výsledky Komisi a zveřejňovat je. Žádná skutečná studie na základě monitorování však dosud 
nebyla vypracována a neexistují zatím ani kontrolní systémy.

Rada rovněž požadovala, aby byla vypracována zpráva o uplatňování směrnice, která by 
mimo jiné obsahovala posouzení socioekonomických vlivů záměrného uvolňování GMO
a jejich uvádění na trh, aby bylo možné předložit zprávu do června 2010.

Rada rovněž vyzvala ke zlepšení fungování EFSA. Zdůraznila tehdy, že členské státy by měly 
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mít možnost vyjadřovat svá stanoviska k doplňujícím informacím předloženým žadatelem,
a požadovala, aby byla vytvořena rozsáhlá síť evropských vědeckých subjektů; rovněž 
označila za důležité, aby bylo vždy možné odhalit potenciální zdroje rozdílů mezi vědeckými 
stanovisky a diskutovat o nich a aby se na možná rizika zaměřil systematický a nezávislý 
výzkum. Nezávislí výzkumníci by současně měli mít přístup ke všem souvisejícím 
materiálům. Skutečnost je však taková, že nezávislých studií o rizicích bylo provedeno jen 
málo. Mimoto se zřejmě chystá reforma postupů získávání odborných posudků v EFSA, kde 
byly odhaleny případy zjevného střetu zájmů, nicméně tato reforma ještě neproběhla. 

Neochota, kterou projevuje určitý počet členských států, se tedy zdá být plně odůvodněná 
nedostatky v provádění směrnice 2001/18, a tedy i nařízení 1829/2003.

Je proto třeba především začít důsledně uplatňovat stávající právní předpisy o posuzování 
rizik.

3 – Právní aspekty návrhu

V tomto kontextu je třeba říci, že návrh nařízení předložený Komisí, který členským státům 
udílí pravomoc rozhodnout, zda jejich území může být využito k pěstování geneticky 
modifikovaným organismů, sleduje velmi chvályhodný cíl. Návrh má být spojen
s vypracováním nových pokynů pro hodnocení zdravotních a ekologických rizik, a proto je 
velmi důležité, aby tyto pokyny konečně umožňovaly účinné uplatňování pravidel 
stanovených směrnicí 2001/18 a její přílohou II. Návrh je třeba posuzovat také z hlediska 
čl. 19 odst. 1 směrnice, který definuje zvláštní podmínky použití, u nichž by členské státy 
měly požadovat přísnější úpravu.

V prvé řadě se návrh nařízení nemůže omezit jen na negativní vymezení důvodů, na které se 
členské státy mohou odvolat. Právní služby Rady a Parlamentu vyjádřily ve svých 
stanoviscích značné pochybnosti o legalitě opatření, která by členské státy přijímaly
s odůvodněním nemajícím nic společného s životním prostředím, jako je veřejná mravnost, 
veřejný pořádek nebo etické otázky. Mimoto je nejvyšší čas uznat, že hodnocení 
environmentálních rizik prováděné na úrovni Společenství nemůže být zcela vyčerpávající, 
vezmeme-li v úvahu rozmanitost evropských ekosystémů a rozdílnou povahu možných 
přímých nebo nepřímých dopadů.

Je třeba respektovat vnitřní trh a hodnocení na komunitární úrovni – pokud se nezbytnými 
reformami podařilo obnovit důvěryhodnost panelu pro GMO v EFA – a důvody, na které se 
odvolávají členské státy, musí být i nadále komplementární s důvody posuzovanými úřadem 
Není však možné, aby mezi důvody uváděnými členskými státy nesměly figurovat 
environmentální nebo agroenvironmentální aspekty, zejména pokud mají místní nebo 
regionální rozměr, a nejsou tedy předmětem hodnocení na úrovni Společenství. Důvody 
uvedené členskými státy se budou nutně opírat o vědecké výzkumy týkající se 
environmentálních nebo jiných dopadů.

Komise ve své důvodové zprávě rozlišuje mezi „vědeckým“ hodnocením, které by mělo být 
prováděno na úrovni Společenství, a důvody nesouvisejícími s vědeckou diskusí
o environmentálních dopadech GMO. To je však velice zjednodušující pohled, který nebere
v potaz složité vztahy mezi hodnocením rizik a jejich řízením. Ignoruje rovněž skutečnost, že 
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pokud nebude vzato v potaz to, že věda dosud nemá o některých otázkách jasno – s čímž se 
ovšem v textech počítá – může být ohroženo přijímání vhodných rozhodnutí o řízení rizik,
a dokonce i uplatňování zásady předběžné opatrnosti. Ať už se jedná o vlivy používání 
určitého herbicidu u geneticky modifikované rostliny, která je vůči tomuto herbicidu odolná, 
o dopady změn v zemědělských postupech, ke kterým došlo v důsledku užívání určitého 
GMO, nebo riziko výskytu škodlivého hmyzu rezistentního vůči Bt toxinu v daném regionu –
všechny tyto aspekty vyžadují zhodnocení vědeckých poznatků o ekologických dopadech, 
popřípadě jejich absence.

Pokud jde o otázku kontaminace konvenčního nebo ekologického zemědělství geneticky 
modifikovanými organismy (jinak nazývané „koexistence“), Komise vždy odmítala předložit 
návrh úpravy na úrovni Společenství, přičemž jako důvod uváděla různorodost zemědělských 
postupů, klimatu a geografických podmínek mezi členskými státy nebo i v rámci jejich území. 
Stejně různorodé jsou však i ekosystémy a přijímající prostředí, takže použijeme-li stejnou 
logiku, existují důvody pro uplatnění zásady subsidiriaty i v případě pěstování GMO.

Konečně je třeba vyřešit současnou situaci, kdy nejsou k dispozici studie vyžadované 
platnými právními předpisy. Proto je třeba posílit pravomoci státu v případě nedostatku 
relevantních údajů o dopadech v celostátním, regionálním či místním měřítku. Je třeba 
respektovat práva členských států, pokud jde o užívání GMO na jejich vlastním území, což je 
otázka týkající se zásady subsidiarity, která se však nijak nedotýká pravidel vnitřního trhu
a volného pohybu zboží a produktů na území Unie.

Vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, o niž usiluje jak směrnice 
2001/18, tak i jiné komunitární předpisy, lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li členské státy 
mít reálnou možnost získat všechny nezbytné studie jednak o přijímajícím prostředí a jednak
o podmínkách plánů monitorování, s přihlédnutím k charakteristickým rysům jejich území, 
zemědělských metod a rozhodnutí ohledně využití území státu.

Konečně je třeba, aby se opatření členských států vždy týkala určitého konkrétního GMO, 
popřípadě skupiny GMO s podobnými vlastnostmi, a nikoli GMO jako celku. Tato opatření 
musí být vždy zdůvodněná. Případné pěstování GMO nesmí mimoto vytvářet zvláštní náklady 
pro konvenční nebo ekologické zemědělské podniky. Je proto nutné stanovit povinnost 
členských států přijmout opatření za účelem zamezení přítomnosti GMO v ostatních 
produktech; zvláštní pozornost by měla být věnována případné přeshraniční kontaminaci.


