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Pozměňovací návrh 1
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
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 114 
a čl. 291 odst. 3 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

S cílem zlepšit postup schvalování geneticky modifikovaných organismů je nutné změnit 
nařízení 182/2011, které se založeno na čl. 291 odst. 3.

Pozměňovací návrh 2
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) vyzývá Komisi, aby do půl roku 
od přijetí tohoto rozhodnutí předložila 
legislativní návrh na omezení nebo zákaz 
používání geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv na úrovni Unie nebo 
členských států, který by byl v souladu 
s právními předpisy a mezinárodními 
závazky Evropské unie a který by 
obsahoval rozumná a uskutečnitelná 
ustanovení;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 3
Norbert Erdős

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrhy na zvýšení pěstování krmiv 
v Evropě, a ukončila tak co nejdříve 
závažný nedostatek soběstačnosti 
v produkci krmiv; domnívá se, že tyto 
návrhy by měla Komise předložit 
nejpozději v rámci přehodnocení společné 
zemědělské politiky v polovině období;

Or. hu

Pozměňovací návrh 4
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice 2001/18/ES i nařízení (ES) 
č. 1829/2003 stanoví centralizovaný postup 
na úrovni Unie, přičemž Komise je 
zmocněna přijímat prováděcí rozhodnutí 
o udělení povolení nebo zamítnutí žádosti 
o povolení GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, a sice 
na základě hodnocení možných rizik, která 
mohou tyto produkty představovat pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní 
prostředí. Nařízení (ES) č. 1829/2003 
rovněž stanoví, že ve vhodných případech 
lze vzít v úvahu jiné oprávněné faktory.

(2) Směrnice 2001/18/ES i nařízení (ES) 
č. 1829/2003 stanovuje centralizovaný 
postup na úrovni Unie, přičemž Komise je 
zmocněna přijímat prováděcí rozhodnutí 
o udělení povolení nebo zamítnutí žádosti 
o povolení GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, a sice 
na základě hodnocení možných rizik, která 
mohou tyto produkty představovat pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní 
prostředí. Jak nařízení (ES) č. 1829/2003, 
tak i nařízení 178/2002 vyžaduje, aby 
Komise při předkládání návrhu 
rozhodnutí přihlédla k jiným oprávněným 
faktorům.



AM\1069323CS.doc 5/23 PE565.017v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 5
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Využívání genetického inženýrství 
u rostlin, potravin a krmiv je tématem, 
které rozděluje veřejné mínění v členských 
státech, což se odráží v rozhodovacím 
postupu pro povolování GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv. Od té 
doby, co se začalo používat nařízení (ES) 
č. 1829/2003, ukazují výsledky hlasování 
ve výborech nebo v Radě, že nikdy nebylo 
dosaženo kvalifikované většiny 
ve prospěch ani v neprospěch povolení 
těchto produktů. Rozhodnutí o povolení 
tedy přijímala Komise na konci uvedeného 
postupu v souladu s použitelnými 
právními předpisy bez podpory stanoviska 
výboru členských států.

(4) Využívání genetického inženýrství 
u rostlin, potravin a krmiv je tématem, 
které rozděluje veřejné mínění v členských 
státech, což se odráží v rozhodovacím 
postupu pro povolování GMO určených 
k pěstování a geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv. Výsledky hlasování 
ve výborech nebo v Radě ukazují, že nikdy 
nebylo dosaženo kvalifikované většiny 
ve prospěch ani v neprospěch povolení 
těchto produktů. Rozhodnutí o povolení 
přijímala Komise na konci uvedeného 
postupu zatím bez podpory stanoviska 
výboru členských států. Jelikož však 
evropští občané považují tuto oblast 
za velmi citlivou, musí Komise získat jasné 
pokyny, jak má v těchto případech 
postupovat. Proto je nutné 
nařízení 182/2011 odpovídajícím 
způsobem změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jakmile jsou určitý GMO nebo určitá 
geneticky modifikovaná potravina 
a krmivo povoleny v souladu se směrnicí 
2001/18/ES nebo nařízením (ES) 
č. 1829/2003, nesmí členské státy zakázat 
nebo omezit volný oběh uvedeného 
produktu na svém území ani mu bránit, 
s výjimkou případů, které jsou v souladu 
s přísnými podmínkami stanovenými 
právem Unie požadujícími, aby byl 
předložen důkaz vážného rizika pro zdraví 
nebo životní prostředí. Některé členské 
státy využívaly ochranných doložek podle 
článku 23 směrnice 2001/18/ES 
a mimořádných opatření podle článku 34 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Jiné členské 
státy využívaly oznamovacího postupu 
podle čl. 114 odst. 5 a 6 SFEU, který se 
musí rovněž opírat o nové vědecké 
poznatky k ochraně životního prostředí 
nebo pracovního prostředí. Další členské 
státy přijaly jednostranné zákazy. Některá 
z těchto opatření jsou napadána 
u vnitrostátních soudů nebo u Soudního 
dvora.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jakmile jsou určitý GMO nebo určitá 
geneticky modifikovaná potravina 
a krmivo povoleny v souladu se směrnicí 
2001/18/ES nebo nařízením (ES) 
č. 1829/2003, nesmí členské státy zakázat 
nebo omezit volný oběh uvedeného 
produktu na svém území ani mu bránit, 
s výjimkou případů, které jsou v souladu 

(5) Jakmile jsou určitý GMO nebo určitá 
geneticky modifikovaná potravina 
a krmivo povoleny v souladu se směrnicí 
2001/18/ES nebo nařízením (ES) 
č. 1829/2003, mohou členské státy zakázat 
nebo omezit volný oběh uvedeného 
produktu na svém území nebo mu bránit.
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s přísnými podmínkami stanovenými 
právem Unie požadujícími, aby byl 
předložen důkaz vážného rizika pro zdraví 
nebo životní prostředí. Některé členské 
státy využívaly ochranných doložek podle 
článku 23 směrnice 2001/18/ES 
a mimořádných opatření podle článku 34 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Jiné členské 
státy využívaly oznamovacího postupu 
podle čl. 114 odst. 5 a 6 SFEU, který se 
musí rovněž opírat o nové vědecké 
poznatky k ochraně životního prostředí 
nebo pracovního prostředí. Další členské 
státy přijaly jednostranné zákazy. Některá 
z těchto opatření jsou napadána 
u vnitrostátních soudů nebo u Soudního 
dvora.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato situace se nedávno změnila, 
pokud jde o GMO určené k pěstování, 
jelikož dne 13. března 2015 byla přijata 
směrnice (EU) 2015/41214, kterou se mění 
směrnice 2001/18/ES, aby se členským 
státům umožnilo omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na svém území. Cílem 
nových ustanovení je především umožnit 
členským státům rozhodnout, zda chtějí 
povolit pěstování geneticky 
modifikovaných plodin na svém území, či 
nikoli, aniž by to ovlivnilo hodnocení rizik 
prováděné v rámci systému Unie 
pro povolování GMO. Cílem těchto 
ustanovení bylo zajistit větší 
předvídatelnost pro hospodářské subjekty 

vypouští se
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a omezit využívání ochranných doložek 
stanovených v článku 23 směrnice 
2001/18/ES a článku 34 nařízení (ES) 
č. 1829/2003 ze strany členských států. 
Rovněž se očekávalo, že tyto změny budou 
mít pozitivní vliv na rozhodovací postup 
pro povolování GMO určených 
pro pěstování.

__________________
14Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 
2015, kterou se mění směrnice 
2001/18/ES, pokud jde o možnost 
členských států omezit či zakázat 
pěstování geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) na svém území 
(Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 9
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvody pro změny směrnice 
2001/18/ES provedené prostřednictvím 
směrnice (EU) 2015/412, pokud jde 
o GMO určené k pěstování, jsou 
relevantní i pro jiné GMO a geneticky 
modifikované potraviny a krmiva,
na které se vztahuje nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Výsledkem hlasování 
o prováděcím rozhodnutí o povolení 
produktů, na které se vztahuje nařízení 
(ES) č. 1829/2003, které nejsou určeny 
k pěstování, v příslušném výboru nebo 
v Radě, je vždy „žádné stanovisko“
(nebylo dosaženo kvalifikované většiny 
ve prospěch ani proti povolení) a existují 

vypouští se
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i členské státy, v nichž je používání těchto 
produktů zakázáno. S přihlédnutím 
k uvedeným záležitostem je vhodné změnit 
nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby 
stanovilo možnost pro členské státy omezit 
nebo zakázat používání GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv 
na celém svém území nebo jeho části, 
na základě závažných důvodů v souladu 
s právem Unie, které nesouvisejí s riziky 
pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní
prostředí, jelikož tato rizika již byla 
vyhodnocena na úrovni Unie podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Tato možnost 
by se neměla použít na GMO určené 
k pěstování, protože na ty se již vztahují 
změny směrnice 2001/18/ES provedené 
směrnicí (EU) 2015/412.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Důvody pro změny směrnice 
2001/18/ES provedené prostřednictvím 
směrnice (EU) 2015/412, pokud jde 
o GMO určené k pěstování, jsou relevantní 
i pro jiné GMO a geneticky modifikované 
potraviny a krmiva, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Výsledkem 
hlasování o prováděcím rozhodnutí 
o povolení produktů, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1829/2003, které nejsou 
určeny k pěstování, v příslušném výboru 
nebo v Radě, je vždy „žádné stanovisko“ 
(nebylo dosaženo kvalifikované většiny 
ve prospěch ani proti povolení) a existují 
i členské státy, v nichž je používání těchto 
produktů zakázáno. S přihlédnutím 
k uvedeným záležitostem je vhodné změnit 
nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby 

(7) Důvody pro změny směrnice 
2001/18/ES provedené prostřednictvím 
směrnice (EU) 2015/412, pokud jde 
o GMO určené k pěstování, jsou relevantní 
i pro jiné GMO a geneticky modifikované 
potraviny a krmiva, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Výsledkem 
hlasování o prováděcím rozhodnutí 
o povolení produktů, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1829/2003, které nejsou 
určeny k pěstování, v příslušném výboru 
nebo v Radě, je vždy „žádné stanovisko“ 
(nebylo dosaženo kvalifikované většiny 
ve prospěch ani proti povolení) a existují 
i členské státy, v nichž je používání těchto 
produktů zakázáno. S přihlédnutím 
k uvedeným záležitostem je vhodné změnit 
nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby 
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stanovilo možnost pro členské státy omezit 
nebo zakázat používání GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv na celém 
svém území nebo jeho části, na základě 
závažných důvodů v souladu s právem 
Unie, které nesouvisejí s riziky pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, 
jelikož tato rizika již byla vyhodnocena 
na úrovni Unie podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Tato možnost by se neměla 
použít na GMO určené k pěstování, 
protože na ty se již vztahují změny 
směrnice 2001/18/ES provedené směrnicí 
(EU) 2015/412.

stanovilo možnost pro členské státy omezit 
nebo zakázat používání GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv na celém 
svém území nebo jeho části, na základě 
právních předpisů příslušného členského 
státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Členské státy by proto měly mít 
možnost přijmout opatření, kterými omezí 
nebo zakážou na celém svém území nebo 
jeho části používání určitého GMO nebo 
geneticky modifikovaných potravin 
a krmiv nebo skupiny GMO nebo 
geneticky modifikovaných potravin 
a krmiv poté, co již byly povoleny, pokud 
jsou tato opatření založena na závažných 
důvodech slučitelných s právem Unie 
a jsou v souladu se zásadami 
proporcionality a zákazu diskriminace 
mezi vnitrostátními a zahraničními 
produkty, a v souladu s ustanoveními 
článku 34, článku 36 a čl. 216 odst. 2 
SFEU.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
tohoto nařízení by se měly vztahovat 
k používání a nikoli k volnému oběhu 
a dovozu geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Tibor Szanyi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
tohoto nařízení by se měly vztahovat 
k používání a nikoli k volnému oběhu 
a dovozu geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
tohoto nařízení by se měly vztahovat 
k používání a nikoli k volnému oběhu 

vypouští se
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a dovozu geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
tohoto nařízení by se měly vztahovat 
k používání a nikoli k volnému oběhu 
a dovozu geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Úroveň ochrany lidského zdraví, 
zdraví zvířat a životního prostředí, které 
má být dosaženo během postupu 
povolování stanoveného nařízením (ES) 
č. 1829/2003, vyžaduje jednotné vědecké 
hodnocení v celé Unii a toto nařízení by 
nemělo tuto situaci měnit. Aby tedy nebyly 
narušeny pravomoci svěřené osobám 
provádějícím hodnocení a řízení rizik 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003, 
členským státům by nemělo být povoleno 
uplatňovat důvody, které souvisejí s riziky 
pro zdraví a životní prostředí, jelikož tato 

vypouští se
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rizika by měla být řešena v souladu 
s postupem již stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1829/2003, a zejména v článcích 10, 22 
a 34 uvedeného nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Úroveň ochrany lidského zdraví, 
zdraví zvířat a životního prostředí, které 
má být dosaženo během postupu 
povolování stanoveného nařízením (ES) 
č. 1829/2003, vyžaduje jednotné vědecké 
hodnocení v celé Unii a toto nařízení by 
nemělo tuto situaci měnit. Aby tedy nebyly 
narušeny pravomoci svěřené osobám 
provádějícím hodnocení a řízení rizik 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003, 
členským státům by nemělo být povoleno 
uplatňovat důvody, které souvisejí s riziky 
pro zdraví a životní prostředí, jelikož tato 
rizika by měla být řešena v souladu 
s postupem již stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1829/2003, a zejména v článcích 10, 22 
a 34 uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření, která členské státy přijaly 
podle tohoto nařízení, by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu 
na úrovni Unie, aby se mimo jiné zajistilo 
fungování vnitřního trhu. Vzhledem 
k úrovni kontroly a poskytování 
informací, již stanoví toto nařízení, není 
nutné stanovit navíc použití směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES15. Změny nařízení (ES) 
č. 1829/2003 provedené tímto nařízením 
stanoví, že členské státy mohou omezit 
nebo zakázat používání GMO nebo 
geneticky modifikovaných potravin 
a krmiv na celém svém území nebo jeho 
části pro celou dobu platnosti povolení 
za předpokladu, že uplynula stanovená 
doba, během níž měla Komise a ostatní 
členské státy možnost vyjádřit se 
k navrhovaným opatřením. Dotčený 
členský stát by měl proto návrh uvedených 
opatření předat Komisi nejpozději 3 
měsíce před jejich přijetím, aby Komisi 
a ostatním členským státům umožnil se 
k nim vyjádřit, a během této doby by tato 
opatření neměl přijímat ani provádět. 
Po uplynutí této doby by mělo být 
členskému státu umožněno přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné, zohledňující 
připomínky Komise nebo ostatních 
členských států. Členské státy by měly mít 
možnost Komisi oznámit opatření podle 
tohoto nařízení dříve, než je produkt, který 
je předmětem těchto opatření, povolen, 
aby omezení nebo zákaz začaly platit s 
účinkem ode dne vstupu povolení Unie 
v platnost.

vypouští se

__________________
15Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů 
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a předpisů pro služby informační 
společnosti (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, 
s. 37).

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření, která členské státy přijaly 
podle tohoto nařízení, by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu 
na úrovni Unie, aby se mimo jiné zajistilo 
fungování vnitřního trhu. Vzhledem 
k úrovni kontroly a poskytování informací, 
již stanoví toto nařízení, není nutné 
stanovit navíc použití směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES15. 
Změny nařízení (ES) č. 1829/2003 
provedené tímto nařízením stanoví, 
že členské státy mohou omezit nebo 
zakázat používání GMO nebo geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv na celém 
svém území nebo jeho části pro celou dobu 
platnosti povolení za předpokladu, 
že uplynula stanovená doba, během níž 
měla Komise a ostatní členské státy 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením. Dotčený členský stát by měl 
proto návrh uvedených opatření předat 
Komisi nejpozději 3 měsíce před jejich 
přijetím, aby Komisi a ostatním členským 
státům umožnil se k nim vyjádřit, a během 
této doby by tato opatření neměl přijímat 
ani provádět. Po uplynutí této doby by 
mělo být členskému státu umožněno 
přijmout opatření v původně navrhované 
podobě, nebo v podobě pozměněné, 
zohledňující připomínky Komise nebo 
ostatních členských států. Členské státy by 
měly mít možnost Komisi oznámit opatření 
podle tohoto nařízení dříve, než je produkt, 

(11) Opatření, která členské státy přijaly 
podle tohoto nařízení, by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu 
na úrovni Unie, aby se mimo jiné zajistilo 
fungování vnitřního trhu. Vzhledem 
k úrovni kontroly a poskytování informací, 
již stanovuje toto nařízení, není nutné 
stanovit navíc použití směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES15. 
Změny nařízení (ES) č. 1829/2003 
provedené tímto nařízením stanovují, 
že členské státy mohou omezit nebo 
zakázat používání GMO nebo geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv na celém 
svém území nebo jeho části po celou dobu 
platnosti povolení za předpokladu, 
že uplynula stanovená doba, během níž 
měla Komise a ostatní členské státy 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením. Dotčený členský stát by měl 
proto návrh uvedených opatření předat 
Komisi nejpozději 3 měsíce před jejich 
přijetím, aby Komisi a ostatním členským 
státům umožnil se k nim vyjádřit. 
Po uplynutí této doby by mělo být 
členskému státu umožněno přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné, zohledňující 
připomínky Komise nebo ostatních 
členských států. Členské státy by měly mít 
možnost Komisi oznámit opatření podle 
tohoto nařízení dříve, než je produkt, který 
je předmětem těchto opatření, povolen, aby 
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který je předmětem těchto opatření, 
povolen, aby omezení nebo zákaz začaly 
platit s účinkem ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost.

omezení nebo zákaz začaly platit
s účinkem ode dne vstupu povolení Unie 
v platnost.

__________________ __________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti (Úř. věst. 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu 
při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti (Úř. věst. 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že produkt byl v souladu 
s právními předpisy používán před tím, 
než členský stát přijal opatření podle 
tohoto nařízení, měl by být 
provozovatelům poskytnut dostatek času 
na stažení tohoto produktu z trhu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že produkt byl v souladu 
s právními předpisy používán před tím, 
než členský stát přijal opatření podle 

vypouští se
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tohoto nařízení, měl by být 
provozovatelům poskytnut dostatek času 
na stažení tohoto produktu z trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Opatřeními přijatými podle tohoto 
nařízení, jež omezují nebo zakazují 
používání GMO nebo geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, by 
nemělo být dotčeno používání těchto 
produktů a rovněž produktů získaných 
z jejich konzumace v jiných členských 
státech. Kromě toho by tímto nařízením 
a vnitrostátními opatřeními přijatými 
podle tohoto nařízení neměly být dotčeny 
požadavky práva Unie týkající se 
nezáměrné a náhodné přítomnosti 
geneticky modifikovaného materiálu 
v jiných produktech a nemělo by jimi být 
dotčeno uvádění na trh a používání 
produktů vyhovujících těmto požadavkům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Opatřeními přijatými podle tohoto (13) Tímto nařízením a vnitrostátními 



PE565.017v01-00 18/23 AM\1069323CS.doc

CS

nařízení, jež omezují nebo zakazují 
používání GMO nebo geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, by 
nemělo být dotčeno používání těchto 
produktů a rovněž produktů získaných 
z jejich konzumace v jiných členských 
státech. Kromě toho by tímto nařízením 
a vnitrostátními opatřeními přijatými podle 
tohoto nařízení neměly být dotčeny 
požadavky práva Unie týkající se 
nezáměrné a náhodné přítomnosti 
geneticky modifikovaného materiálu 
v jiných produktech a nemělo by jimi být 
dotčeno uvádění na trh a používání 
produktů vyhovujících těmto požadavkům.

opatřeními přijatými podle tohoto nařízení 
by neměly být dotčeny požadavky práva 
Unie týkající se nezáměrné a náhodné 
přítomnosti geneticky modifikovaného 
materiálu v jiných produktech a nemělo by 
jimi být dotčeno uvádění na trh a používání 
produktů vyhovujících těmto požadavkům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nařízení (ES) č. 1829/2003 by proto 
mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Článek 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
José Bové
za skupinu Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V nařízení (ES) č. 1829/2003 se vkládá 
nový článek, který zní:

Nařízení č. 182/2011 se mění takto:

1) Vkládá se nový bod odůvodnění 11a, 
který zní:

11a) Oblast povolování geneticky 
modifikovaných organismů, ať už k němu 
dochází na základě směrnice 2001/18 
nebo nařízení 1829/2003, je jedinou 
oblastí, v níž se nedaří dospět 
ke stanovisku ani příslušnému výboru, ani 
Radě (nedaří se získat kvalifikovanou 
většinu ani pro, ani proti jejich povolení). 
Jelikož evropští občané považují tuto 
oblast za velmi citlivou, Komise musí 
získat jasné pokyny, jak má v těchto 
případech postupovat.

2) Bod odůvodnění 14 se nahrazuje tímto:

14) Zvažuje-li Komise přijetí dalších 
návrhů prováděcích aktů týkajících se 
zvláště citlivých oblastí, zejména daní, 
zdraví spotřebitelů, bezpečnosti potravin 
a ochrany životního prostředí, bude 
Komise ve snaze o nalezení vyváženého 
řešení pokud možno respektovat 
převládající názor, který by se mohl 
objevit v odvolacím výboru a který by 
zpochybňoval vhodnost prováděcího aktu. 
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Pokud jde o citlivou oblast povolování 
geneticky modifikovaných organismů, 
neměl by být přijat žádný návrh 
prováděcího aktu povolujícího GMO, 
pokud se proti němu vysloví prostá většina 
všech členů daného výboru. 

3) V článku 6 se vkládá nový odstavec 3a, 
který zní:

3a) „Pokud není získáno stanovisko 
v souladu s odstavcem 3 druhým 
pododstavcem a pokud se návrh 
prováděcího aktu týká žádostí o povolení 
GMO v souladu se směrnicí 2001/18 nebo 
nařízením 1829/2003, Komise návrh 
prováděcího aktu nepřijme.“

4) V čl. 11 odst. 1 se vkládá nový druhý 
pododstavec, který zní:

„Pokud se návrh prováděcího aktu týká 
žádostí o povolení GMO v souladu 
se směrnicí 2001/18 nebo nařízením 
1829/2003 a pokud se Evropský parlament 
vyslovil např. na základě usnesení proti 
jeho povolení, Komise návrh prováděcího 
aktu neřijme.“

Or. en

Odůvodnění

Předseda Komise ještě jako kandidát na tuto funkci uvedl, že by přepracoval předpisy týkající 
se povolování GMO, tak aby lépe odrážely názory většiny členských států. V červenci 2014 
na plenárním zasedání Parlamentu prohlásil: „Zajitím přepracování procesních předpisů, 
jimiž se řídí povolování GMO. Považuju za nesprávné, aby Komise mohla přijímat rozhodnutí 
v případech, kdy se proti tomu vyslovila většina členských států.“ Tento pozměňující návrh by 
zajistil splnění slibu, protože předložený návrh nesplnil příslušná očekávání.

Pozměňovací návrh 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 34 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout opatření, 
jež omezují nebo zakazují používání 
produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 15 
odst. 1 povolených podle tohoto nařízení, 
pokud jsou tato opatření:

1. Členské státy mohou přijmout opatření, 
jež omezují nebo zakazují používání 
produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 15 
odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 34 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odůvodněná a založená na závažných 
důvodech v souladu s právem Unie, které 
v žádném případě nesmějí být v rozporu 
s hodnocením rizik prováděným podle 
tohoto nařízení;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 34 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřená a nediskriminační. vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 34 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má členský stát v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 1, 
nejprve předloží Komisi návrh uvedených 
opatření a odpovídající odůvodnění. 
Komise neprodleně oznámí ostatním 
členským státům návrh opatření 
a odpovídající odůvodnění. Členský stát 
může předložit návrh těchto opatření 
a související informace před dokončením 
postupu povolování stanoveného 
v článcích 7 a 19.

vypouští se

Po dobu 3 měsíců od data, kdy byl Komisi 
předložen návrh těchto opatření 
a související informace podle prvního 
pododstavce:

a) členský stát uvedená opatření nepřijme 
ani neprovede;

b) Komise a členské státy mohou vznést 
jakékoli připomínky, které považují 
za vhodné, členskému státu, který 
předložil návrh opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 34 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření přijatá podle odstavce 1 tohoto 
článku stanoví přiměřenou lhůtu, během 

vypouští se
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níž mohou být spotřebovány stávající 
zásoby produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 
a čl. 15 odst. 1, na něž se tato opatření 
vztahují a jež mohly být v souladu 
s právními předpisy používány před datem 
přijetí těchto opatření.

Or. fr


