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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať 
pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0375),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0178/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 
20101,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 
114 […],

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192,

Or. fr

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Zohľadnenie faktorov spojených s ochranou fauny a flóry, využívaním pôdy alebo územným 
plánovaním zo strany členských štátov, ktoré majú naďalej významné právomoci v týchto 
oblastiach je dôvodom k tomu, aby toto nariadenie vychádzalo z článku 192 Zmluvy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že lepšie uplatňovanie smernice 2001/18 je prioritou, je potrebné 
pripomenúť presné termíny týkajúce sa platných legislatívnych požiadaviek na hodnotenie 
rizika GMO pre životné prostredie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Z toho dôvodu by Komisia mala 
prioritne zabezpečiť správne uplatňovanie 
právnych požiadaviek na hodnotenie 
rizika GMO, tak ako sú uvedené 
v smernici 2001/18/ES a najmä v prílohe 
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II tejto smernice, a to vrátane zo strany 
európskych agentúr zodpovedných za toto 
hodnotenie v súlade so závermi Rady pre 
životné prostredie zo 4. decembra 2008. 
V záujme toho, aby sa zabezpečilo 
vykonávanie smernice 2001/18/ES, mali 
by sa uplatniť všetky požiadavky Rady na 
postup expertízy a rozsah hodnotenia. 
Uplatnenie týchto právnych požiadaviek je 
potrebné z toho dôvodu, aby sa 
zabezpečila dôvera nevyhnutná pri 
hodnotení rizika a v inštitúciách 
zodpovedných za toto hodnotenie. Najmä 
Komisia by sa mala uistiť, že sa prijali 
nové usmernenia pre hodnotenie rizika 
GMO. Tieto usmernenia by nemali 
vychádzať len zo zásady skutočnej zhody 
alebo z porovnávacej koncepcie 
hodnotenia bezpečnosti a mali by 
umožniť, aby boli jasne určené priame 
a nepriame dlhodobé účinky, ako aj 
neistoty vo vedeckej oblasti. Komisia by sa 
mala takisto uistiť, že postupy hodnotenia 
zaručia plnú účasť členských štátov, 
príslušných vedeckých orgánov 
a ostatných relevantných zúčastnených 
strán a že budú hodnotené zmeny vo 
využívaní herbicídov spôsobené geneticky 
modifikovanými rastlinami, ktoré tolerujú 
herbicídy, pričom sa zohľadnia 
vnútroštátne politiky zamerané na 
znižovanie používania pesticídov.

Or. fr

Odôvodnenie

Toto nové odôvodnenie preberá základné požiadavky Rady uvedené v jednomyseľne prijatých 
záveroch zo 4. decembra 2008. Týkajú sa zlepšenia využívania hodnotenia rizika, tak ako sa 
uvádza v smernici 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov 
do životného prostredia. V záujme obnovenia dôvery verejnej mienky v postupy hodnotenia by 
sa mala vylúčiť možnosť, že by sa pripúšťalo poskytnutie väčšej pružnosti členským štátom 
výmenou za oslabenie požiadaviek spojených s hodnotením rizika na úrovni Spoločenstva. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Členským štátom by preto malo byť 
povolené prijímať opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz pestovania všetkých alebo 
niektorých GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti a meniť uvedené 
opatrenia podľa vlastného uváženia vo 
všetkých fázach postupu povoľovania, 
obnovy povolení alebo stiahnutia 
príslušných GMO z trhu. To by sa malo 
vzťahovať aj na geneticky modifikované 
odrody osiva a množiteľského materiálu 
rastlín, ktoré sú uvádzané na trh v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, 
najmä v súlade so smernicami 2002/53/ES 
a 2002/55/ES. Opatrenia by sa mali týkať 
len pestovania GMO, a nie voľného obehu 
a dovozu geneticky modifikovaného osiva 
a množiteľského materiálu rastlín ako 
výrobkov alebo ako súčasti výrobkov 
ani produktov ich úrody. Podobne by nimi 
nemalo byť dotknuté pestovanie geneticky 
nemodifikovaných odrôd osiva 
a množiteľského materiálu 
rastlín, v ktorých sa nachádzajú náhodné 
alebo technicky nevyhnutné stopy GMO 
povolených v EÚ.

(7) Členským štátom by preto malo byť 
povolené prijímať opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz pestovania všetkých alebo 
niektorých GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti a meniť uvedené 
opatrenia podľa vlastného uváženia vo 
všetkých fázach postupu povoľovania, 
obnovy povolení alebo stiahnutia 
príslušných GMO z trhu. Pestovanie je 
v skutočnosti úzko spojené s oblasťou 
využívania pôdy a ochrany fauny a flóry, 
kde si členské štáty ponechávajú značné 
právomoci. Je potrebné, aby sa možnosť 
prijať takéto opatrenia vzťahovala aj na 
geneticky modifikované odrody osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ktoré sú 
uvádzané na trh v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi týkajúcimi sa 
uvádzania osiva a množiteľského materiálu 
rastlín na trh, najmä v súlade so 
smernicami 2002/53/ES a 2002/55/ES. 
Opatrenia by sa mali týkať len pestovania 
GMO, a nie voľného obehu a dovozu 
geneticky modifikovaného osiva 
a množiteľského materiálu rastlín ako 
výrobkov alebo ako súčasti výrobkov 
ani produktov ich úrody. Podobne by nimi 
nemalo byť dotknuté pestovanie geneticky 
nemodifikovaných odrôd osiva 
a množiteľského materiálu 
rastlín, v ktorých sa nachádzajú náhodné 
alebo technicky nevyhnutné stopy GMO 
povolených v EÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia odôvodňuje odvolanie sa na subsidiaritu a odporúčania o otázke „koexistencie” 
rozmanitosťou poľnohospodárskych postupov v jednotlivých členských štátov a medzi nimi. 
Ekosystémy a prijímajúce prostredie sú predmetom porovnateľnej rozmanitosti. Okrem toho, 
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kultúra GMO sa týka územných aspektov, kde si členské štáty ponechávajú značné právomoci. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(8) Na základe právneho rámca pre 
povoľovanie GMO nemôže členský štát 
zmeniť úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, a táto situácia 
musí zostať nezmenená. Členské štáty však 
môžu prijať opatrenia, ktorými obmedzia 
alebo zakážu pestovanie všetkých alebo 
niektorých GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti na základe iných 
dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, 
ktoré dopĺňajú harmonizovaný súbor 
pravidiel Únie alebo sa líšia od tých, ktoré 
už boli podľa týchto pravidiel hodnotené.
Dôvody uvedené členskými štátmi môžu 
zahŕňať zohľadnenie environmentálnych 
dôsledkov, ktoré dopĺňajú dôvody už 
uvedené v hodnotení rizika v časti C 
smernice 2001/18/ES, a môžu preto aspoň 
sčasti zahŕňať zohľadnenie vedeckých 
údajov spojených s dôsledkami pre 
prijímajúce prostredie na centrálnej, 
miestnej alebo regionálnej úrovni. Tieto 
dôvody môžu byť takisto podmienené 
činiteľmi, ktoré nie sú priamo spojené 
s hodnotením rizika, ale s riadením rizika 
alebo s inými vnútroštátnymi politikami. 
Dôvody uvedené členskými štátmi môžu 
takisto zahŕňať, okrem iného, aj riziko 
vzniku odolnosti u buriny alebo 
u cieľových organizmov, alebo invázny 
potenciál rastliny. Tieto dôvody môžu 
takisto zahŕňať sociálno-hospodárske 
zretele, ako je uskutočniteľnosť v praxi 
a náklady na opatrenia uvedené v článku 
26a smernice 2001/18/ES s cieľom 
zabrániť náhodnej prítomnosti GMO 
v iných produktoch, vzniku neuceleného 



PE456.911v01-00 10/18 PR\855067SK.doc

SK

terénu, zmenám v poľnohospodárskych 
postupoch spojeným so systémami 
duševného vlastníctva, alebo ciele 
sociálnej politiky, ako je zachovanie
rozmanitosti alebo osobitosti 
poľnohospodárskych postupov. Uvedené 
opatrenia by okrem toho mali byť v súlade 
so zmluvami, najmä pokiaľ ide o zásadu 
nediskriminácie medzi domácimi 
a zahraničnými výrobkami, a s článkami 34 
a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ako aj s príslušnými medzinárodnými 
záväzkami Únie, najmä v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Preskúmanie vplyvu pestovania jedného alebo viacerých GMO s podobnými vlastnosťami na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vždy odkazuje, aspoň sčasti, na vedecké 
údaje a týka sa environmentálnych aspektov, ktoré už mohli byť preskúmané (alebo aj nie) na 
úrovni Spoločenstva. Zohľadnenie environmentálnych dôvodov je koherentné, ale takisto 
poskytuje členským štátom najsolídnejšie právne záruky na prijatie opatrení na vnútroštátnej 
úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Vzhľadom na zásadu subsidiarity nie je 
účelom tohto nariadenia harmonizovať 
podmienky pestovania v členských štátoch, 
ale poskytnúť členským štátom slobodu, 
aby mohli pestovanie GMO na svojom 
území zakázať z iných dôvodov, ako je 
vedecké hodnotenie rizík pre zdravie 
a životné prostredie a dôvody koexistencie.
Okrem toho, jeden z cieľom smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 
22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov , ktorým je umožniť Komisii 
zvážiť prijatie záväzných právnych 

(9) Vzhľadom na zásadu subsidiarity nie je 
účelom tohto nariadenia harmonizovať 
podmienky pestovania v členských štátoch, 
ale poskytnúť členským štátom slobodu 
stanoviť doplňujúce dôvody alebo dôvody, 
ktoré sú odlišné od dôvodov, ako je 
vedecké hodnotenie rizika pre zdravie a 
životné prostredie, aby mohli pestovanie 
GMO na svojom území zakázať. Okrem 
toho, jeden z cieľom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 
1998 o postupe pri poskytovaní informácií 
v oblasti technických noriem a predpisov , 
ktorým je umožniť Komisii zvážiť prijatie 
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predpisov na úrovni EÚ, by nebol splnený 
systematickým oznamovaním opatrení 
členských štátov podľa uvedenej smernice. 
Okrem toho keďže predmetom opatrení, 
ktoré môžu členské štáty v súlade s týmto 
nariadením prijať, nesmie byť uvádzanie 
GMO na trh, a teda nemenia sa podmienky 
uvádzania GMO povolených podľa 
súčasných právnych predpisov na trh, 
postup oznamovania stanovený smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
sa nezdá byť pre Komisiu najvhodnejším 
informačným kanálom. Preto by sa 
odchylne od uvedeného nemala uplatňovať 
smernica 98/34/ES. Jednoduchší systém 
oznamovania vnútroštátnych opatrení pred 
ich prijatím sa zdá byť vhodnejším 
nástrojom na zabezpečenie toho, aby bola 
Komisia o týchto opatreniach informovaná. 
Opatrenia, ktoré členské štáty zamýšľajú 
prijať, by preto mali byť spolu s ich 
odôvodnením oznámené Komisii 
a ostatným členským štátom na informačné 
účely jeden mesiac pred ich prijatím.

záväzných právnych predpisov na úrovni 
Únie, by nebol splnený systematickým 
oznamovaním opatrení členských štátov 
podľa uvedenej smernice. Okrem toho 
keďže predmetom opatrení, ktoré môžu 
členské štáty v súlade s týmto nariadením 
prijať, nesmie byť uvádzanie GMO na trh, 
a teda nemenia sa podmienky uvádzania 
GMO povolených podľa súčasných 
právnych predpisov na trh, postup 
oznamovania stanovený smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 
sa nezdá byť pre Komisiu najvhodnejším 
informačným kanálom. Preto by sa 
odchylne od uvedeného nemala uplatňovať 
smernica 98/34/ES. Jednoduchší systém 
oznamovania vnútroštátnych opatrení pred 
ich prijatím sa zdá byť vhodnejším 
nástrojom na zabezpečenie toho, aby bola 
Komisia o týchto opatreniach informovaná. 
Opatrenia, ktoré členské štáty zamýšľajú 
prijať, by preto mali byť spolu s ich 
odôvodnením oznámené Komisii 
a ostatným členským štátom na informačné 
účely jeden mesiac pred ich prijatím.

Or. fr

Odôvodnenie

Hodnotenie rizika na úrovni Spoločenstva nemôže skúmať vplyv GMO vo všetkých  
ekosystémoch alebo v príslušnom prijímajúcom prostredí. Niektoré environmentálne alebo 
agroenvironmentálne aspekty sa však počas hodnotenia na úrovni Spoločenstva neskúmajú.  
Je preto potrebné umožniť členským štátom, aby určili environmentálne dôvody, bez toho, aby 
tieto dôvody nutne spochybňovali hodnotenie realizované na úrovni Spoločenstva, ktoré 
nemôže byť úplné.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

Prípadné pestovanie GMO by nemalo mať za následok dodatočné náklady pre konvenčných 
alebo ekologických poľnohospodárov. Je preto potrebné stanoviť členským štátom povinnosť 
prijímať opatrenia, ktoré majú zabrániť prítomnosti GMO v iných výrobkoch. Podľa platnej 
formulácie článku 26a je prijímanie takýchto opatrení v súčasnosti dobrovoľné. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať prípadným cezhraničným kontamináciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1) Vkladá sa tento článok:

„Článok 26b „Článok 26b
Pestovanie Pestovanie

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

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

a) sú uvedené opatrenia založené na iných 
dôvodoch, než sú dôvody, ktoré súvisia 

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

i) dôvodoch spojených 
s environmentálnymi dôsledkami, ktoré by 
mohli nastať v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh 
a ktoré dopĺňajú environmentálne 
dôsledky preskúmané pri hodnotení 
negatívnych účinkov na životné 
prostredie, ktoré sa realizovalo v súlade 
s časťou C tejto smernice, alebo
ii) neexistujúcich alebo nedostatočných 
údajoch o možných negatívnych účinkoch 
uvoľnenia GMO na území alebo 
o biodiverzite členského štátu, alebo
iii) iných dôvodoch, ktoré môžu, okrem 
iného, zahŕňať zmeny 
v poľnohospodárskych postupoch, 
využívanie pôdy, územné plánovanie, 
sociálno-hospodárske účinky alebo iné 
opodstatnené činitele;

a a

b) sú v súlade so zmluvami. b) sú v súlade so zmluvami.
Odchylne od smernice 98/34/ES členské 
štáty, ktoré majú v úmysle prijať 
odôvodnené opatrenia podľa tohto článku, 
oznámia tieto opatrenia na informačné 
účely ostatným členským štátom a Komisii 
jeden mesiac pred ich prijatím.“

Odchylne od smernice 98/34/ES členské 
štáty, ktoré majú v úmysle prijať 
odôvodnené opatrenia podľa tohto článku, 
oznámia tieto opatrenia na informačné 
účely ostatným členským štátom a Komisii 
jeden mesiac pred ich prijatím.“

Or. fr

Odôvodnenie

Hodnotenie rizika realizované na úrovni Spoločenstva nemôže byť vyčerpávajúce. Okrem 
toho, neexistujúce alebo nedostatočné údaje týkajúce sa možných negatívnych účinkov GMO 
na ekosystémy alebo osobitné vnútroštátne prijímajúce prostredie by mali byť dostatočným 
dôvodom na to, aby členské štáty mohli zakázať pestovanie príslušného geneticky 
modifikovaného organizmu alebo organizmov. Členské štáty by takisto mali mať možnosť 
určiť ďalšie činitele, ktoré môžu alebo nemusia byť spojené s účinkami na životné prostredie. 



PE456.911v01-00 14/18 PR\855067SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […]
dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.- Kontext

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady ES č. 1829/2003 z 22. marca 2003 o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivách stanovujú mimoriadne prísny rámec, ktorého cieľom je umožniť, pod 
podmienkou, že sa bude správne uplatňovať, vysokú úroveň ochrany ľudského života 
a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ochrany životného prostredia 
a záujmov spotrebiteľov, pričom má zároveň zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu. 
Smernica nepovoľuje, aby sa GMO uvádzali na trh bez realizácie osobitného hodnotenia 
rizika pre životné prostredie v súlade so zásadami uvedenými v prílohe II a na základe 
informácií poskytnutých predkladateľom petície a špecifikovanými v prílohe III. Príloha II, 
ktorá stanovuje zásady, ktoré sa musia uplatňovať pri hodnotení rizika pre životné prostredie, 
vyžaduje, aby sa zohľadnili priame, nepriame, bezprostredné a neskoršie účinky a aby sa 
vypracovala analýza kumulatívnych dlhodobých účinkov spojených s uvoľnením GMO a ich 
uvedením na trh. Tieto kumulatívne dlhodobé účinky sa vzťahujú na účinky akumulácie 
súhlasov s uvoľnením na ľudské zdravie a životné prostredie, najmä na flóru a faunu, 
úrodnosť pôdy, degradáciu organických materiálov v pôde, vyživujúce/potravinové reťazce, 
biologickú diverzitu, zdravie zvierat a problémy s odolnosťou voči antibiotikám.

V prílohách II a III smernice sa spresňuje potreba vypracovať štúdie o podmienkach 
uvoľňovania a o prijímajúcom prostredí, čo zahŕňa vypracovanie hĺbkovej štúdie 
o prijímajúcom prostredí, v ktorom sa plánuje pestovanie, ako aj informácie o vzájomnom 
pôsobení medzi GMO a životným prostredím. 

Prílohy III až VII vyžadujú informácie o plánoch na monitorovanie, kontrolu, spracovanie 
odpadu a havarijných plánoch, ktoré zahŕňajú techniky monitorovania, obmedzenia týkajúce 
sa uvoľňovania, spracovania odpadu a najmä uplatňovania havarijných plánov umožňujúcich 
zaviesť metódy na dekontamináciu postihnutých oblastí, izolovanie postihnutých miest, 
ochranu ľudského zdravia a životného prostredia v prípade nežiaducich účinkov.

Okrem toho, v smernici 2001/18 v článku 19 nazvanom „Súhlas” sa spresňuje, že GMO sa 
môže používať bez ďalšieho ohlasovania, iba ak bol udelený písomná súhlas na umiestnenie 
GMO na trh, pokiaľ sa prísne dodržiavajú špecifické podmienky použitia a environmentálne 
a/alebo geografické oblasti stanovené v takýchto podmienkach.

2 – Ciele návrhu Komisie

Tento návrh sa objavuje v kontexte stáleho odporu európskej verejnej mienky voči uvoľneniu 
GMO a ich využívaniu v poľnohospodárskej oblasti. Podľa posledného prieskumu 
Eurobarometra o tejto otázke, ktorý bol zverejnený v októbri 2010, 61 % Európanov sa 
domnieva, že GMO nie sú pre nich vhodné, a rovnaký počet (61%) nesúhlasí s myšlienkou, 
aby sa podporoval rozvoj výroby potravín z GMO. Len 21 % opýtaných súhlasí s tvrdením 
(oproti 58 %, ktorí nesúhlasia), že potraviny z GMO sú bezpečné pre budúce generácie. 
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Menej ako jedna štvrtina Európanov (23 %) súhlasí s myšlienkou, že potraviny z GMO nie sú 
škodlivé pre životné prostredie a viac ako 53 % opýtaných nesúhlasí s týmto tvrdením (jedna 
štvrtina sa k tomu nevedela vyjadriť). Nakoniec, ani v jednej krajine väčšina opýtaných 
nesúhlasí s tvrdením, že pestovanie GMO je prospešné pre národné hospodárstvo. 

Nedostatočná dôvera európskej verejnej mienky v súvislosti s poľnohospodárskymi GMO je 
v prvom rade spojená s tým, že sa riadne neuplatňuje smernica 2001/18. Plánované štúdie 
v skutočnosti nevypracovávajú žiadatelia, či už ide o štúdie o dlhodobých účinkoch, 
predbežné štúdie o prijímajúcom prostredí alebo štúdie o zohľadnení sociálno-hospodárskych 
účinkov. 

Požiadavky smernice v oblasti hodnotenia rizika sa nedodržiavajú a tieto nedostatky v jej 
vykonávaní sú príčinou odmietavého postoja viacerých členských štátov v súvislosti 
s pestovaním GMO na ich území. Je potrebné tu pripomenúť, že otázku pestovania 
a uvoľnenia transgénnych rastlín na území treba odlíšiť od povolenia na uvedenie na trh 
a konzumácie, slobodného pohybu statkov a tovarov, ktorých sa tento text netýka. 

V záveroch, ktoré boli jednomyseľne prijaté 4. decembra 2008, Rada žiadala posilnenie 
environmentálneho hodnotenia a nástroja na monitorovanie. Rada konštatovala, že mandát, 
ktorý dostal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) od Komisie, zahŕňa podrobné 
dlhodobé hodnotenie účinkov geneticky modifikovaných rastlín na životné prostredie, ako aj 
rozšírenie podrobného hodnotenia rizika. 

Rada v súlade s právnymi predpismi predovšetkým žiada, aby sa zohľadnili možné účinky 
geneticky modifikovaných rastlín na prijímajúce prostredie, identifikácia geografických 
regiónov v Európskej únii, v ktorých by sa tieto geneticky modifikované rastliny mohli 
uvoľniť, a výber vhodných techník na posudzovanie možných dlhodobých účinkov vrátane 
experimentálnych metód. Rada takisto žiadala prísnejšie vymedzenie kritérií a požiadaviek na 
posúdenie geneticky modifikovaných rastlín, pričom je potrebné zabezpečiť súlad medzi 
hodnoteniami rizika, ktoré predstavujú geneticky modifikované rastliny produkujúce aktívne 
látky uvedené v smernici 91/414/ES, a hodnoteniami rizika príslušných prípravkov na 
ochranu rastlín.

Rada takisto žiadala, aby držitelia povolení uskutočňovali a zverejňovali pravidelné 
a rozsiahle monitorovanie v snahe odhaliť možné nežiaduce účinky uvedené v smernici. 
Činnosti týkajúce sa monitorovania sa mali zdokonaliť, výsledky postúpiť Komisii 
a poskytnúť verejnosti. Do dnešného dňa však nebola uskutočnená žiadna seriózna štúdia 
o monitorovaní a nie sú zavedené systémy kontroly.

Rada takisto požiadala, aby sa predložila správa o vykonávaní smernice, ktorá bude, okrem 
iného, obsahovať posúdenie sociálno-hospodárskych dôsledkov zámerného uvoľnenia GMO a 
ich uvedenia na trh, tak aby správa mohla byť predložená do júna 2010. 

Nakoniec Rada vyjadrila želanie, aby sa zlepšilo fungovanie EFSA. V tom čase sa stanovilo, 
že členské štáty by mali mať viac možností vyjadriť svoje stanoviská k doplňujúcim 
informáciám poskytovaným predkladateľom petície, že by sa mala vytvoriť široká sieť 
vedeckých orgánov, že je potrebné, aby sa zistili možné príčiny rozdielov vo vedeckých 
stanoviskách a aby sa o nich viedli diskusie a že je nevyhnutné, aby riziko bolo predmetom 
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systematického a nezávislého výskumu a aby nezávislí výskumní pracovníci mali prístup ku 
všetkým relevantným dokumentom. Bolo však vypracovaných len málo nezávislých štúdií 
o hodnotení rizika. Okrem toho, že boli odhalené zjavné konflikty záujmov, je zrejme 
aktuálna aj reforma postupov EFSA na vykonávanie expertízy , ktorá sa ale zatiaľ 
neuskutočnila. 

Následne sa zdá, že neochota niektorých členských štátov je v plnej miere odôvodnená 
v dôsledku neusporiadanosti a nedostatkov pri účinnom uplatňovaní smernice 2001/18, a teda 
aj nariadenia 1829/2003. 

Preto je najmä potrebné pokročiť do fázy účinného uplatňovania platných textov týkajúcich 
sa hodnotenia rizika. 

3 – Právne prvky návrhu

Návrh nariadenia Komisie, cieľom ktorého je poskytnúť členským štátom právomoci týkajúce 
sa využívania svojho územia na účely pestovania GMO, sleduje v tomto kontexte pozitívny 
cieľ. Musí byť spojený s vypracovaním nových usmernení na hodnotenie zdravotného 
a environmentálneho rizika, a preto je teda nevyhnutné, aby tieto usmernenia umožnili účinné 
uplatňovanie pravidiel stanovených v smernici 2001/18 a jej prílohe II. Tento návrh sa takisto 
musí vnímať so zreteľom na článok 19 ods. 1 smernice, ktorý určuje definíciu osobitných 
podmienok využívania, v prípade ktorých by členské štáty mali prejaviť väčšiu náročnosť. 

V prvom rade, formulácia návrhu nariadenia sa nemôže obmedzovať na negatívne 
vymedzenie dôvodov, ktoré členské štáty môžu uviesť. V príslušných stanoviskách právnych 
služieb Rady a Parlamentu boli vyjadrené značné výhrady v súvislosti so zákonnosťou 
opatrení na vnútroštátnej úrovni, ktoré by členské štáty prijímali na základe doplňujúcich 
dôvodov, ktoré priamo nesúvisia s obavami v environmentálnej oblasti, ako sú napr. verejná 
morálka, verejný poriadok alebo etika. Okrem toho by bolo načase uznať, že hodnotenie 
environmentálneho rizika realizované na úrovni Spoločenstva nemôže byť úplné vzhľadom na 
rozdielnosť európskych ekosystémov a na odlišnosť možných priamych a nepriamych 
vplyvov.

V záujme toho, aby sa rešpektoval vnútorný trh a hodnotenia Spoločenstva (ak nevyhnutné 
reformy môžu obnoviť dôveryhodnosť panelu GMO Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín) dôvody uvedené členskými štátmi môžu naďalej len dopĺňať dôvody, ktoré 
vyhodnotila EFSA. Z dôvodov uvádzaných členskými štátmi však nemôžu vylúčiť 
environmentálne alebo agroenvironmentálne dôvody, čiastočne na miestnej a/alebo 
regionálnej úrovni, ktoré nie sú predmetom hodnotenia Spoločenstva. Dôvody uvádzané 
členskými štátmi budú, aspoň sčasti, nutne vychádzať z vedeckých údajov, či už sa týkajú 
environmentálneho alebo iného vplyvu. 

Odlíšenie, ktoré stanovuje Komisia vo svojej dôvodovej správe medzi „vedeckým ” 
hodnotením, ktoré sa bude zabezpečovať na úrovni Spoločenstva, na jednej strane, 
a dôvodmi, ktoré sú v plnej miere oddelené od vedeckej diskusie o vplyve na životné 
prostredie, na strane druhej, je zjednodušujúce a nezohľadňuje celkové súvislosti medzi 
hodnotením rizika a riadením rizika. Toto odlíšenie takisto necháva bez povšimnutia 
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skutočnosť, že nezohľadnenie vedeckých neistôt, ktoré sa ale uvádzajú v textoch, môže 
ohroziť príslušné rozhodovanie pri riadení rizík, ba dokonca aj uplatňovanie zásady 
predbežnej opatrnosti. Či už ide o vplyv používania herbicídov v spojitosti s geneticky 
modifikovanou rastlinou, ktorá je odolná voči tomuto herbicídu, o vplyv zmeny 
v poľnohospodárskych postupoch spôsobenej používaním GMO alebo o riziko vzniku 
odolnosti škodlivého hmyzu voči toxínu Bt v danom regióne, všetky tieto aspekty si 
vyžadujú, aby sa hodnotili vedecké údaje spojené s vplyvom na životné prostredie, alebo aby 
sa poukázalo na to, že tieto údaje sú nedostatočné. 

V súvislosti s otázkou kontaminácie konvenčného alebo biologického poľnohospodárstva 
geneticky modifikovanými organizmami, ktoré sa nazýva aj „koexistencia”, Komisia vždy 
odôvodňovala svoje odmietavé stanovisko k tvorbe právnych predpisov na úrovni 
Spoločenstva rozmanitosťou poľnohospodárskych postupov, klímou a geografickou polohou 
medzi jednotlivými členským štátmi a v rámci samotných členských štátov. Rovnaká 
rozmanitosť existuje aj v prípade ekosystémov a prijímajúcom prostredí, čo odôvodňuje 
uplatňovanie subsidiarity v oblasti pestovania GMO podľa rovnakej logiky. 

Nakoniec, v záujme toho, aby sa zabránilo pretrvávajúcej situácii v súvislosti s tým, že 
neexistujú štúdie, ktoré sa ale v textoch vyžadujú, je potrebné posilniť právomoc štátov 
v prípade, ak neexistujú relevantné údaje, pokiaľ ide o vplyv na územie na vnútroštátnej, 
regionálnej a/alebo miestnej úrovni. Je potrebné dodržiavať práva členských štátov, pokiaľ ide 
využívanie ich vlastného územia, čo je otázkou, ktorá vyplýva zo subsidiarity a v ničom 
nespochybňuje pravidlá týkajúce sa vnútorného trhu a voľného pohybu statkov a výrobkov 
na území Únie. 

Vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia, ktorá je uvedená v smernici 2001/18, 
ako aj v ostatných textoch Spoločenstva, je možné dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty budú 
mať k dispozícii, so zreteľom na osobitosti svojich území, poľnohospodárskych metód a na 
svoju voľbu územného plánovania, všetky potrebné štúdie týkajúce sa prijímacieho 
prostredia, ako aj podmienok plánov na monitorovanie.

Nakoniec je potrebné, aby sa opatrenia prijaté členskými štátmi uplatňovali skôr na daný 
GMO, alebo, v prípade potreby, na skupinu GMO s podobnými vlastnosťami, ako na všetky 
GMO. Tieto opatrenia budú musieť byť odôvodnené. Okrem toho, prípadné pestovanie GMO 
by nemalo mať za následok dodatočné náklady pre konvenčných alebo ekologických 
poľnohospodárov. Preto je potrebné zaviesť, aby členské štáty boli povinné prijímať opatrenia 
zamerané na zabránenie prítomnosti GMO v iných výrobkoch. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať prípadným cezhraničným kontamináciám.


