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Vec: Právny základ 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 v konečnom znení)

Vážený pán predseda,

v liste z 10. marca 2011 ste v súlade s článkom 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie platný.

Kontext

Smernicou 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia1 a nariadením (ES) 
č 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách2 sa zriaďuje harmonizovaný systém 
pre posudzovanie rizík týkajúcich sa environmentálnych a zdravotných faktorov súvisiacich 
                                               
1 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
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so schvaľovaním geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a ustanovujú sa podrobné 
procesné pravidlá pre ich následné povolenie na uvedenie na trh. Smernica 2001/18/ES 
obsahuje aj ustanovenia o zámernom uvoľnení1 geneticky modifikovaných organizmov na iné 
účely, ako je uvedenie na trh2 (napríklad pre pestovanie). Postup povoľovania v podstate 
prebieha takto: i) žiadateľ predloží príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o povolenie 
vrátane hodnotenia rizík pre zdravie a životné prostredie; ii) príslušný orgán vydá hodnotiacu 
správu týkajúcu sa hodnotenia rizík. Ostatné členské štáty môžu vzniesť námietky. V takom 
prípade do postupu zasiahne Komisia. Ak neboli vznesené žiadne námietky, GMO je 
povolený na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo vo väčšine obvyklých prípadov, keď sú podané 
námietky a hodnotenia sa líšia, GMO povoľuje Komisia. Článok 22 smernice stanovuje 
doložku o voľnom pohybe, ktorá zakazuje členským štátom obmedziť uvádzanie GMO, ktoré 
boli povolené podľa smernice, na trh. Podľa článku 23 smernice môžu členské štáty obmedziť 
alebo zakázať používanie a/alebo predaj GMO zo zdravotných a environmentálnych dôvodov 
iba v prípade, že po povolení geneticky modifikovaného organizmu sa zistia nové informácie 
v súvislosti s rizikami pre zdravie a životné prostredie. Nariadenie č 1829/2003 obsahuje 
podobné ustanovenia pre povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov určených 
na použitie ako potraviny a krmivá alebo pozostávajúce z geneticky modifikovaných 
organizmov a potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov alebo 
obsahujúcich zložky z nich vyrobené. Z tohto hľadiska je nariadenie lex specialis, pokiaľ ide 
o povoľovanie GMO týkajúce sa potravín a krmív. 

Treba tiež poznamenať, že smernicou a nariadením sa zriaďuje právny rámec pre povoľovanie 
GMO, ktorý je plne uplatniteľný na GMO, ktoré sa majú používať na účely pestovania v celej 
EÚ ako osivá alebo iný materiál na rozmnožovanie rastlín.  Podľa uvedených právnych 
predpisov by GMO určené na pestovanie mali byť podrobené 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.

Komisia 13. júla 2010 navrhla zmenu smernice 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských 
štátov prijímať opatrenia, ktoré obmedzujú alebo zakazujú pestovanie všetkých alebo 
konkrétnych GMO na celom ich území alebo na jeho častiach. V ten istý deň Komisia 
zverejnila oznámenie o možnosti členských štátov slobodne rozhodovať o pestovaní 

                                               
1„Zámerné uvoľnenie“ je vymedzené v článku 2 ods. 3 smernice, ktorý znie takto: „zámerné uvoľnenie“ 
znamená akékoľvek úmyselné zavedenie GMO alebo kombinácie GMO, pre ktoré sa nepoužili žiadne kontrolné 
opatrenia na ohraničenie ich kontaktu s obyvateľstvom a životným prostredím s cieľom poskytnúť im vysokú 
úroveň bezpečnosti“.
2 „umiestnenie na trh znamená poskytnutie tretím stranám, či už za úhradu, alebo bez úhrady.
Za uvádzanie na trh sa nepovažujú tieto operácie:
– sprístupnenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov na činnosti, ktoré sa riadia podľa smernice Rady 
90/219/EHS z 23. apríla 1990 o kontrolovanom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov vrátane zbierok 
kultúr,
– sprístupnenie iných GMO ako mikroorganizmov uvedených v prvej zarážke, ktoré sa použijú výlučne na činnosti, kde 
sa použijú vhodné prísne kontrolné opatrenia na obmedzenie ich kontaktu s celkovou populáciou a životným 
prostredím a zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti; základom opatrení by mali byť tie isté princípy kontroly, ako 
sú stanovené v smernici 90/219/EHS,
– sprístupnenie GMO, ktoré sa majú použiť výlučne na zámerné uvoľnenie, ktoré je v súlade s požiadavkami 
stanovenými v časti B tejto smernice“.
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geneticky modifikovaných plodín1, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho návrhu zaviesť 
v rámci existujúcich právnych predpisov flexibilnejší prístup, pokiaľ ide o pestovanie GMO. 

V rámci Rady pracovná skupina ad hoc vytvorená Výborom stálych predstaviteľov 
(COREPER) na preskúmanie návrhu zistila rad otázok a problematických bodov vrátane 
voľby právneho základu. V reakcii na to právny servis Rady vydal stanovisko2, v ktorom 
dospel k záveru, že návrh v súčasnej podobe nie je platne založený na článku 114 Zmluvy 
o fungovaní EÚ (ZFEÚ).  Komisia s týmto záverom dôrazne nesúhlasila3. 

Právna služba Parlamentu na Vašu žiadosť otázku preskúmala a vo svojom stanovisku zo 17. 
novembra 2010 dospela k tomuto záveru: „Právna služba nezistila žiadny dôvod 
na spochybnenie voľby článku 114 ZFEÚ ako právneho základu návrhu.“

Spravodajkyňa Corinne Lepage navrhuje zmeniť tento právny základ a nahradiť článok 114 
ZFEÚ článkom 192 ZFEÚ (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1)4. Spravodajkyňa tiež navrhuje 
ďalšie zmeny a doplnenia, ktorými by sa návrh Komisie zámerne zmenil tak, aby sa 
zdôvodnilo uplatnenie článku 192 ZFEÚ.

I. Dotknutý právny základ 

Návrh Komisie je založený na článku 114 ZFEÚ, ktorý znie takto:

„Článok 114
(pôvodný článok 95 ZES)
1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, 
pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú 
opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, 
ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň 
takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.
V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky 
parlament a Rada.

                                               
1 KOM(2010)0380.
2 V zásade z dôvodov týkajúcich sa „deharmonizácie“; pozri dokument Rady 15696/10.
3 Pracovný dokument útvarov Komisie z 19.11.2010 o posudzovaní právnych otázok o pestovaní geneticky 
modifikovaných organizmov (SEK(2010)1454 v konečnom znení).
4 PR\855067SK.doc.
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4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou 
alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich 
sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného 
opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát 
za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne 
ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo 
pracovného prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich 
zavedenia.

6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané 
vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia 
svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, 
a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 
4 a 5 sa považujú za schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí 
ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení 
uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.

7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.

9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo 
ktorýkoľvek členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa 
domnieva, že iný členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.

10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj 
ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov 
nehospodárskej povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce 
kontrolnému postupu Únie.“

Spravodajkyňa navrhuje zmeniť tento právny základ na článok 192 ZFEÚ, ktorý znie takto:

„Článok 192
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(pôvodný článok 175 ZES)
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.*

2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia článku 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom po porade s Európskym parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym výborom 
a Výborom regiónov prijíma:

a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;
b) opatrenia týkajúce sa:
– územného plánovania,
– kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nepriamej dostupnosti 
týchto zdrojov,
– využívania pôdy s výnimkou nakladania s odpadmi;
c) opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi 
energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.
Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené 
v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijmú všeobecné akčné 
programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.
Opatrenia potrebné na vykonávanie týchto programov sa prijímajú za podmienok 
ustanovených v odseku 1 alebo 2 podľa okolností prípadu.

4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia prijaté Úniou, politiku v oblasti životného 
prostredia financujú a uskutočňujú členské štáty.

5. Bez toho, aby bola dotknutá zásada o nahradení škody znečisťovateľom, opatrenie 
vychádzajúce z ustanovení odseku 1 zahŕňa náklady, ktoré verejná správa členského štátu 
pokladá za neúmerné, toto opatrenie obsahuje primerané ustanovenia vo forme:
– dočasnej odchýlky a/alebo
– finančnej podpory od kohézneho fondu zriadeného podľa článku 177. "

II. Výber právneho základu zo strany Komisie

Komisia si zvolila článok 114 ZFEÚ. Návrh mení a dopĺňa smernicu 2001/18/ES, ktorá bola 
prijatá na základe článku 95 ZES (v súčasnosti článok 114 ZFEÚ), vložením nového článku 
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26b, ktorý by členským štátom poskytol právny základ na prijímanie opatrení na obmedzenie 
alebo zákaz pestovania všetkých alebo konkrétnych geneticky modifikovaných organizmov, 
ktoré už boli povolené v súlade s časťou C smernice alebo nariadenia č. 1829/2003, a to 
na celom ich území alebo jeho častiach, s výhradou dodržania určitých podmienok. 

„Článok 26b
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:
a) sú uvedené opatrenia založené na iných dôvodoch, než sú dôvody, ktoré súvisia 

s posúdením nepriaznivých účinkov na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli 
nastať v dôsledku zámerného uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh

a
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.“

V odôvodnení 5 návrhu sa uvádza, že „skúsenosti ukazujú, že pestovanie GMO je otázka, 
ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú členské štáty na ústrednej alebo na regionálnej a miestnej 
úrovni. Na rozdiel od otázok týkajúcich sa uvádzania GMO na trh a ich dovozu, ktoré by aj 
naďalej mali byť regulované na úrovni EÚ, aby zostal zachovaný vnútorný trh, pestovanie sa 
uznalo za záležitosť, ktorá má zásadný miestny, resp. regionálny význam. V súlade s článkom 
2 ods. 2 ZFEÚ by teda členské štáty mali mať nárok na možnosť prijímať pravidlá týkajúce sa 
účinného pestovania GMO na ich území po tom, čo boli tieto GMO legálne uvedené na trh 
EÚ.“ V odôvodnení 6 návrhu je stanovené, že: „V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné 
poskytnúť členským štátom v súlade so zásadou subsidiarity väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o 
tom, či chcú na svojom území pestovať geneticky modifikované plodiny bez toho, aby došlo 
k zmene systému EÚ pre povoľovanie GMO, a nezávisle od opatrení, ktoré sú členské štáty 
oprávnené prijímať na základe uplatnenia článku 26a smernice 2001/18/ES s cieľom predísť 
nezámernej prítomnosti GMO v iných výrobkoch.“ V odôvodnení 7 návrhu sa uvádza: 
„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.“
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Odôvodnenie 9 znie takto: „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. (...)“
Článok 26b by sa vzťahoval tak na GMO povolené podľa smernice 2001/18/ES, ako aj na 
GMO povolené podľa nariadenia č 1829/2003. 

III. Prístup Súdneho dvora: cieľ a obsah navrhovaných opatrení

Z judikatúry Súdneho dvora vyplývajú určité zásady. Po prvé, vzhľadom na dôsledky právneho 
základu z hľadiska vecnej pôsobnosti a postupu má voľba správneho právneho základu ústavný 
význam1. 

Voľba právneho základu aktu nespočíva na presvedčení príslušnej inštitúcie, pokiaľ ide 
o sledovaný cieľ, ale musí sa „zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré môžu byť súdne 
preskúmané“, ako sú cieľ a obsah daného opatrenia.2  

IV. Analýza

Článok 114 Zmluvy ZFEÚ: pôvodný právny základ

V článku 114 ZFEÚ sa prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu ustanovujú 
opatrenia, „ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu“. Tento článok by sa 
mal chápať v súvislosti s článkom 26 ZFEÚ, ktorým sa ustanovuje voľný pohyb tovaru ako 
základná zásada vytvárania vnútorného trhu. Okrem toho treba spomenúť článok 114 ods. 3, 
v ktorom sa ustanovuje „vysoká úroveň ochrany“ pri opatreniach týkajúcich sa zdravia, 
bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. Odseky 4 až 9 umožňujú 
členským štátom prijímať vnútroštátne opatrenia, ktorých cieľom je zaviesť odôvodnené 
zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru podľa článku 36 
ZFEÚ potom, ako sa prijme harmonizované opatrenie. Odseky 4 až 9 preto predstavujú 
významné vymedzenie celkového cieľa článku pri posilňovaní vytvárania a fungovania 
vnútorného trhu.

Cieľom a obsahom opatrenia je poskytnúť členským štátom slobodu uvádzať iné dôvody, ako 
je vedecké hodnotenie rizika pre zdravie a životné prostredie, aby mohli pestovanie GMO na 
svojom území zakázať alebo obmedziť. Na tento účel nový článok 26b umožňuje členským 
štátom prijať opatrenia na obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO, i) ktoré boli povolené 
v súlade s časťou C smernice 2001/18/ES alebo s nariadením č 1829/2003 a 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, ii) 
za týchto podmienok: „a) sú uvedené opatrenia založené na iných dôvodoch, než sú dôvody, 
ktoré súvisia s posúdením nepriaznivých účinkov na zdravie a životné prostredie, ktoré by 
mohli nastať v dôsledku zámerného uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh a b) sú 
                                               
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol [2001] Zb. s. I-9713, bod 5; Vec C-370/07 Komisia/Rada [2009] Zb. 
s. I-8917, body 46 – 49. stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami [2009] Zb. s. I-11129, bod 
110.
2 Vec 45/86 Komisia/Rada [1987] Zb. s. 1493, bod 11.
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v súlade so zmluvami.“ Návrh sa preto snaží objasniť existujúci právny rámec tým, že 
členským štátom výslovne dáva manévrovací priestor, pokiaľ ide o zákaz alebo obmedzenie 
pestovania geneticky modifikovaných organizmov vo všetkých takých prípadoch, ktoré nie sú 
harmonizované, t.j. ktoré nesúvisia s posúdením nepriaznivého účinku na zdravie a životné 
prostredie. Zdá sa, že jediným cieľom návrhu je zavedenie určitej „flexibility “ do súčasného 
centralizovaného systému povoľovania geneticky modifikovaných organizmov. Z tohto 
dôvodu je právny základ zvolený Komisiou správny. 

Tento záver nie je ovplyvnený tým, že pridaná hodnota návrhu Komisie sa zdá diskutabilná, 
pretože praktické dôsledky článku 26b možno vnímať len ako obmedzené. V tejto súvislosti 
je zaujímavý odkaz zmlúv v písmene b) tohto článku. Ak necháme bokom zrejmú otázku 
súladu opatrení prijatých Úniou alebo členskými štátmi so zmluvami, zdá sa, že ustanovenie 
odkazuje implicitne na odseky 4 až 9 článku 114 ZFEÚ a článku 36 ZFEÚ. Podrobnú analýzu 
dôvodov obmedzenia alebo zákazu pestovania GMO predložila právna služba Parlamentu 
vo svojom stanovisku (odseky 13 – 23). Stačí povedať, že možnosti členských štátov prijať 
reštriktívne opatrenia z „iných dôvodov“ sa v tomto prípade javia obmedzené. 

Hoci sa zdá, že nejde skutočný prípad odchýlenia sa od právomoci Únie, článok 114 ZFEÚ by 
bol aj naďalej vhodným právnym základom aj v prípade, že návrh by sa mal považovať za 
„deharmonizačné“ opatrenie1. Ťažko akceptovať najmä tvrdenie, že „deharmonizácia“ na 
základe článku 114 ZFEÚ je povolená iba v prípade, že účelom zmeny a doplnenia zameranej 
na takúto „deharmonizáciu“ je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Článok 114 ZFEÚ 
udeľuje zákonodarcovi Únie právomoc zaviesť harmonizačné opatrenia na zabezpečenie 
riadneho fungovania vnútorného trhu a následne prispôsobiť už prijaté opatrenia meniacim sa 
okolnostiam, a to buď zvýšením, alebo znížením stupňa harmonizácie, ktorý sa už dosiahol, 
alebo dokonca zrušením harmonizačného opatrenia. Článok 114 ZFEÚ sa má vykladať 
so zreteľom na článok 2 ods. 2 ZFEÚ, v ktorom sa výslovne uvádza: „Ak zmluvy prenesú 
na Úniu v určitej oblasti právomoc, ktorú vykonáva spoločne s členskými štátmi, Únia 
a členské štáty môžu v tejto oblasti vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné 
akty. Členské štáty vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom Únia svoju právomoc 
nevykonala. Členské štáty opäť vykonávajú svoju právomoc v rozsahu, v akom sa Únia 
rozhodla prestať vykonávať svoju právomoc.“ Generálny advokát Poiares Maduro 
vo svojom stanovisku vo veci Vodafone uviedol, že „článok 95 môže vedľa deregulačných 
opatrení skutočne poskytnúť základ na posilnenie regulácie“2 a Súdny dvor v tej istej veci 
rozhodol: „Pokiaľ akt, ktorý sa zakladá na článku 95 ES, už odstránil všetky prekážky 
obchodu v oblasti, ktorú harmonizuje, normotvorcu Spoločenstva nemožno pozbaviť možnosti 
prispôsobiť tento akt akýmkoľvek zmenám okolností alebo akémukoľvek vývoju poznatkov 
vzhľadom na úlohu, ktorá mu prislúcha pri zabezpečení ochrany všeobecných záujmov 
uznaných Zmluvou.“3

Článok 192 ZFEÚ ako právny základ

Spravodajkyňa výboru ENVI navrhuje článok 192 ZFEÚ ako vhodný právny základ z tohto 

                                               
1 Ako sa domnieva právny servis Rady vo svojom stanovisku, v ktorom spochybňuje článok 114 ZFEÚ ako 
platný právny základ. Pozri odlišný názor právnej služby Parlamentu v odseku 12 jej stanoviska.
2 Stanovisko vo veci C-58/08 Vodafone a ďalší [2010], zatiaľ neuverejnené, bod 9.
3 Vec C-58/08 Vodafone a ďalší [2010], zatiaľ neuverejnené, bod 34.



AL\861914SK.doc 9/12 PE462.539v01-00

SK

dôvodu: „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.“

V článku 192 ods. 1 ZFEÚ sa umožňuje riadnym legislatívnym postupom prijímať opatrenia 
zamerané na uzákonenie politiky Únie v rámci článku 191 o, okrem iného, zachovávaní, 
ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia a ochrane zdravia ľudí.  V článku 192 ods. 
2 sa umožňuje mimoriadnym legislatívnym postupom prijímať opatrenia, ktoré sa okrem 
iného týkajú kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi a využívania pôdy. 
V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa nespresňuje, ktorý odsek článku 192 by sa mal 
považovať za vhodný.

Pokiaľ ide o návrh, zdalo by sa, že článok 192 ods. 1 možno považovať za relevantnejší. 
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.“ Ako je uvedené vyššie, cieľom 
návrhu je poskytnúť členským štátom slobodu uvádzať iné dôvody, ako je vedecké hodnotenie 
rizika pre zdravie a životné prostredie, aby mohli pestovanie GMO na svojom území zakázať
alebo obmedziť. Je preto zrejmé, že cieľom návrhu nie je dosiahnutie niektorého z cieľov 
uvedených v článku 191 ZFEÚ. Naopak, účelom návrhu je umožniť členským štátom odvolať 
sa na dôvody, ktoré siahajú nad rámec faktorov súvisiacich so životným prostredím alebo 
s ochranou ľudského zdravia, s cieľom obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich 
území. Pri opätovnom preskúmaní pôvodného návrhu Komisie je nutné dospieť k záveru, že 
nezdôvodňuje použitie článku 192 ZFEÚ ako jeho právneho základu.

Spravodajkyňa však predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na prijatie 
ktorých by sa mohlo zdať potrebné zmeniť právny základ. Bez vykonania podrobnej analýzy 
návrhu správy treba venovať pozornosť najmä pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 8, 
ktorý znie takto:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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

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 Členské štáty môžu prijať opatrenia na 
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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:

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 
s posúdením nepriaznivých účinkov na 
zdravie a životné prostredie, ktoré by 
mohli nastať v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh

a) sú uvedené opatrenia založené na: 

i) dôvodoch spojených 
s environmentálnymi vplyvmi, ktoré by 
mohli nastať v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh 
a ktoré dopĺňajú environmentálne vplyvy 
preskúmané pri hodnotení negatívnych 
vplyvov na životné prostredie, ktoré sa 
realizovalo v súlade s časťou C tejto 
smernice; alebo
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ii) neexistujúcich alebo nedostatočných 
údajoch o možných negatívnych vplyvoch 
uvoľnenia GMO na územie alebo 
biodiverzitu členského štátu; alebo
iii) iných dôvodoch, ktoré môžu okrem 
iného zahŕňať zmeny 
v poľnohospodárskych postupoch, 
využívanie pôdy, územné plánovanie, 
sociálno-hospodárske vplyvy alebo iné 
odôvodnené faktory;

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.“

V odôvodnení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spravodajkyňa uvádza: 
„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.“

Vzhľadom na to, že táto zmena a doplnenie podstatným spôsobom rozširuje dôvody, pre ktoré 
by členské štáty mohli obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO tak, aby skutočne zahrnuli 
dôvody týkajúce sa životného prostredia, túto zmenu a doplnenie je nutné vnímať ako zmenu 
účelu návrhu. Všetky zmeny, ktoré spravodajkyňa navrhla, majú za cieľ poskytnúť členským 
štátom veľmi špecifické dôvody a možnosti na obmedzenie pestovania GMO.  Okrem toho sa 
odvolávajú na podmienky týkajúce sa životného prostredia a jeho zachovanie a ochranu, ako 
je potenciálny negatívny vplyv na ekosystém, zmeny vo využívaní pôdy, ochrana fauny 
a flóry atď. V súčasnosti členské štáty, ktoré nechcú povoliť pestovanie GMO na svojom 
území, sa snažia odvolávať na etické argumenty, ktoré sa však pred Súdnym dvorom ťažko 
obhajujú1. Ako uviedla právna služba Parlamentu vo svojom právnom stanovisku, zmena 
a doplnenie smernice v podobe, ako navrhuje Komisia (t.j. nový článok 26b), v podstate 
neprinesie žiadnu zmenu v súčasnom systéme povolení pre pestovanie GMO.  Ak vezmeme 
do úvahy skutočnosť, že argumenty proti pestovaniu GMO sú založené najmä na dôvodoch 
týkajúcich sa životného prostredia, správny právny základ pre návrh v znení zmien a doplnení 
spravodajkyne by musel byť článok 192 ods. 1 ZFEÚ. Treba tiež zdôrazniť, že opatrenia 

                                               
1 Vec C-165/08 Komisia/Poľská republika [2009] Zb. s. I-6843.
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týkajúce sa uvoľňovania GMO do životného prostredia Únie z dôvodov týkajúcich sa 
vnútorného trhu sa zdajú nevhodné. Po prvé, GMO nemožno vnímať rovnakým spôsobom 
ako akýkoľvek iný produkt, pretože sú živými organizmami, ktoré sú schopné sa 
rozmnožovať a množiť, a po druhé majú vplyv na produkčné systémy a ekosystémy, ktoré sú 
mimoriadne rôznorodé v celej Únii.

Záver:

So zreteľom na balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré spravodajkyňa predložila 
k návrhu, sa domnievame, že správnym právnym základom je článok 192 ods. 1 ZFEÚ.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 22. marca 2011 počtom hlasov 9 oproti 8 
hlasom proti1 rozhodol odporučiť, aby sa návrh zakladal na článku 192 ods. 1 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), 
Evelyn Regner (podpredsedníčka), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa), Tadeusz Zwiefka, 
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, 
Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


