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Pozměňovací návrh 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Právní východisko 1

Postoj Rady 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 čl. 192 odst. 1 
a článek 114 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že odkaz pouze na článek 192 by oslabil možnost členských států zakázat 
pěstování GMO na základě jiných důvodů než obav týkajících se životního prostředí. Pokud 
by byl dvojí právní základ zamítnut, bylo by pravděpodobně lepší zachovat navržený článek 
114.

Pozměňovací návrh 35
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění - 1 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(-1) Pěstování geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) a jejich uvádění na trh 
musí být na celém území Evropské unie 
zakázáno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. V této souvislosti je 
vhodným právním základem článek 114 
SFEU, který odráží tuto komplexní 
úroveň ochrany. Na celém území Unie je 
však třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví, 
bezpečnosti, životního prostředí i 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Článek 114 SFEU zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a 
spotřebitelů, a poskytuje tak komplexní ochranu. Čl. 192 odst. 1 SFEU, který se zaměřuje 
pouze na hlediska životního prostředí, není v souvislosti s GMO vhodným právním základem.

Pozměňovací návrh 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
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rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES, přičemž se zohlední přímé 
a nepřímé, okamžité a opožděné účinky a 
kumulativní účinky GMO a také 
kumulativní účinky GMO a jejich 
fytosanitárních produktů na lidské zdraví 
a životní prostředí. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na zvláštní povahu GMO přetrvávají pochybnosti týkající se jejich neškodnosti. 
GMO představují mimo jiné příčinu zvýšeného užívání přípravků na ochranu rostlin. Je tedy 
na místě změnit metody hodnocení, které používá úřad EFSA.

Pozměňovací návrh 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES, přičemž se zohlední přímé 
a nepřímé, okamžité a opožděné účinky a 
kumulativní dlouhodobé účinky GMO na 
lidské zdraví a životní prostředí. Cílem 
tohoto postupu povolování je, v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti, zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského života a 
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třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

zdraví, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, životního prostředí a 
zájmů spotřebitele při současném zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu. Na 
celém území Unie je třeba dosáhnout a 
zachovat jednotnou vysokou úroveň 
ochrany zdraví a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Slouží k vyjasnění základního obsahu hodnocení rizik stanoveného v příloze II směrnice 
2001/18/ES spolu s odkazem na zásadu předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES, přičemž se zohlední přímé 
a nepřímé, okamžité a opožděné účinky a 
kumulativní dlouhodobé účinky GMO na 
lidské zdraví, na zdraví zvířat a na životní 
prostředí. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí.

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES. Cílem tohoto postupu 
povolování je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského života a zdraví, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
životního prostředí a zájmů spotřebitele při 
současném zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. Na celém území Unie je 
třeba dosáhnout a zachovat jednotnou 
vysokou úroveň ochrany zdraví 
a životního prostředí.

(2) Před tím, než jsou GMO určené k 
pěstování povoleny za účelem uvedení na 
trh Unie, mají na základě tohoto právního 
rámce projít individuálním hodnocením 
rizika v souladu s přílohou II směrnice 
2001/18/ES, přičemž se zohlední přímé 
a nepřímé, okamžité a opožděné účinky a 
kumulativní dlouhodobé účinky GMO na 
lidské zdraví a životní prostředí.
Hodnocení rizik poskytuje vědecká 
doporučení s cílem zajistit informace pro 
postup rozhodování a je následováno 
rozhodnutím o řízení rizik, které také 
zohledňuje další legitimní faktory 
významné pro danou otázku. Cílem tohoto 
postupu povolování je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského života a zdraví, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat, životního prostředí a zájmů 
spotřebitele při současném zajištění 
řádného fungování vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 2 návrhu doporučení. Protože 
rozlišování mezi posouzením rizik a řízením rizik je v souvislosti s výjimkou velmi důležité, je 
třeba zde tuto zásadu, která je stanovena jak v obecných právních předpisech o potravinách,
tak v nařízení č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, 
připomenout.

Pozměňovací návrh 41
Bart Staes
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za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Komise a členské státy by měly 
přednostně zajistit, aby byly provedeny 
závěry Rady pro životní prostředí, které 
byly přijaty dne 4. prosince 2008, zejména 
pak řádné provedení právních požadavků 
stanovených v příloze II směrnice 
2001/18/ES týkajících se hodnocení rizik 
GMO. Především by měly být důkladně 
posouzeny dlouhodobé vlivy geneticky 
modifikovaných plodin na životní 
prostředí a jejich možné účinky na 
necílové organismy, dále by měly být 
řádně zohledněny charakteristiky 
přijímajícího prostředí a zeměpisných 
oblastí, v nichž mohou být geneticky 
modifikované rostliny pěstovány, a 
posouzeny možné důsledky pro životní 
prostředí vyvolané změnami v užívání 
herbicidů v souvislosti s geneticky 
modifikovanými plodinami, které jsou 
vůči herbicidům odolné. Komise by měla 
zejména zajistit, že návrh prováděcího 
nařízení o hodnocení rizik GMO pro 
životní prostředí bude předložen včas. 
Toto prováděcí nařízení by nemělo být 
založeno na zásadě věcné ekvivalence 
nebo na koncepci srovnávacího posouzení 
bezpečnosti GMO a mělo by zajistit 
zlepšení současných postupů, např. 
pomocí jednoznačného určení přímého 
a nepřímého dlouhodobého vlivu 
i odhalení otázek, které dosud nejsou 
z vědeckého hlediska vyjasněny.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 3 návrhu doporučení. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje 
odkaz na dlouho očekávaný právně závazný legislativní akt o hodnocení rizik pro životní 
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prostředí za účelem zlepšení současných postupů.

Pozměňovací návrh 42
Jan Huitema, Julie Girling

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Systém Unie pro povolování GMO 
musí řádně zohlednit rizika a možnosti, 
které přinášejí inovace ve vědě a 
technologii. Zejména nový vývoj v oblasti 
metod šlechtění rostlin vede ke 
zpochybnění rizik, která je třeba zohlednit. 
Některé metody, jako je cisgeneze, jsou 
považovány za stejně bezpečné jako 
tradiční metody šlechtění rostlin a mohly 
by tedy být vyjmuty z oblasti působnosti 
tohoto právního předpisu. Zacílený 
regulační systém pro oblast GMO je 
nezbytným předpokladem pro podporu 
špičkových inovací v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 3 návrhu doporučení. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje 
odkaz na dlouho očekávaný právně závazný legislativní akt o hodnocení rizik pro životní 
prostředí za účelem zlepšení současných postupů.

Pozměňovací návrh 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Je třeba zlepšit provádění hodnocení 
rizik, které je stanoveno v příloze II 
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směrnice 2001/18/ES, zejména pokud jde 
o dlouhodobé vlivy geneticky 
modifikovaných plodin na životní 
prostředí a jejich možné účinky na 
necílové organismy, charakteristiky 
přijímajícího prostředí a zeměpisných 
oblastí, v nichž mohou být geneticky 
modifikované plodiny pěstovány, možné 
důsledky pro životní prostředí vyvolané 
změnami v používání herbicidů v 
souvislosti s geneticky modifikovanými 
plodinami, které jsou vůči herbicidům 
odolné, přímé a nepřímé dlouhodobé vlivy 
a otázky, které dosud nejsou z vědeckého 
hlediska vyjasněny. Jakékoli zlepšení 
v tomto ohledu a jakákoli změna právního 
statusu pokynů pro hodnocení rizik GMO 
vyžadují důkladné projednání a měly by 
být tedy předmětem řádného přezkumu 
směrnice 2001/18/ES.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení rizik stanovené ve směrnici 2001/18/ES je základní zásadou postupu povolování 
GMO. Jakákoli změna této zásady týkající se například jejího právního statusu nebo 
funkčnosti si zaslouží důkladnou debatu, a neměla by tedy být řešena v rámci současné změny
této směrnice, ale spíše v souvislosti s jejím přezkumem.

Pozměňovací návrh 44
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) V rámci této směrnice a jejího 
následného provádění by měla být vždy 
zohledněna zásada předběžné opatrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) V rámci této směrnice i při jejím 
provádění musí být dodržována zásada 
předběžné opatrnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2b) V rámci této směrnice a při jejím 
provádění je třeba zohlednit zásadu 
předběžné opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz na zásadu předběžné opatrnosti již byl součástí postoje Evropského parlamentu v 
prvním čtení.

Pozměňovací návrh 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že společnosti, 
které produkují GMO, zároveň vyrábějí 
léčivé přípravky a pesticidy, musejí 
veřejné orgány zohlednit nezávislé a 
nestranné studie provedené v této oblasti; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) Komise a členské státy musí zajistit 
provedení závěrů Rady ze dne 4. prosince 
2008 o uplatňování právních požadavků 
uvedených v příloze II směrnice 
2001/18/ES. Do jednoho roku od vstupu 
této směrnice v platnost předloží Komise 
za tímto účelem Evropskému parlamentu 
a Radě legislativní návrh, jehož cílem 
bude zajistit soulad výše uvedené přílohy 
s novými pokyny Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin pro hodnocení rizik 
GMO.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 b (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2b) S ohledem na současné politické 
souvislosti, včetně závazku nově zvoleného 
předsedy Evropské komise přezkoumat 
postup povolování a toho, že se pěstování 
GMO v Evropě ukázalo jako velmi 
kontroverzní, by měl být vstup této 
směrnice v platnost podmíněn revizí 
postupu týkajícího se povolování GMO, 
který je stanoven ve směrnici 2001/18/ES 
a v nařízení (ES) č. 1829/2003, tak aby 
bylo zajištěno, že žádný geneticky 
modifikovaný organismus nebude povolen 
proti vůli většiny členských států a 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2b) S používáním technologií, které 
nebyly testovány ani schváleny 
příslušnými a nestrannými orgány, se pojí 
přidaná zdravotní rizika. Je třeba zajistit, 
aby byly v této oblasti provedeny 
nestranné a nezávislé studie, a to 
prostřednictvím posílení investic do 
výzkumu s cílem zlepšit vědecké poznání 
těchto geneticky modifikovaných 
produktů a důsledků jejich používání; 
výsledky těchto studií by měly být 
zveřejněny a měla by být podpořena 
diskuse o této otázce.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 51
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2b) Příloha II směrnice 2001/18/ES musí 
být posílena začleněním pokynů, které 
zveřejnil úřad EFSA v listopadu 2010, 
v souvislosti se závěry Rady ministrů 
životního prostředí z prosince 2008 
týkajícími se hodnocení rizik GMO pro 
životní prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit posílení postupů hodnocení GMO. Úřad EFSA 
přistoupil k aktualizaci pokynů a v listopadu 2010 zveřejnil revidovaný dokument. Komise 
nicméně nepředložila návrh, který by umožnil, aby tato ustanovení získala platnost předpisu. 
Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy prosadit, aby byly pokyny úřadu EFSA týkající 
se hodnocení rizik pro životní prostředí začleněny do přílohy II směrnice 2001/18/ES, 
a konkrétním způsobem tak zaručit posílení centralizovaného hodnocení v právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh 52
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2c) Je nezbytné přihlédnout k politickým 
souvislostem, zejména k politickému 
závazku, který dne 15. července 2014 
vyjádřil nově zvolený předseda Evropské 
komise, podle něhož by se mělo urychleně 
přistoupit k přezkumu stávajícího postupu 
rozhodování, jenž se použije v případě 
geneticky modifikovaných organismů. 
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GMO by neměly být povolovány proti vůli 
většiny demokraticky zvolených vlád a 
poslanců Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 4 návrhu doporučení a odkazuje 
konkrétněji na projev pana předsedy Junckera na plenárním zasedání.

Pozměňovací návrh 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2c)Vzhledem k tomu, že k získávání a 
pěstování plodin GMO jsou využívány 
nákladné technologie a že osivo je 
chráněno patentem, má obchod s těmito 
plodinami hodnotu mnoha milionů 
dolarů, což nijak nesouvisí, nebo souvisí 
jen málo, s potravinovou soběstačností či 
ochranou biologické rozmanitosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2d) Za situace, kdy hlavní hospodářské 
skupiny prosazují pěstování 
patentovaných produktů, které jsou 
odolnější a zvyšují výnosy, závisí 
zemědělská činnost milionů lidí na celém 
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světě každým rokem více na používání 
osiva patentovaného těmito skupinami, 
což vede k tomu, že se tito lidé nedokážou 
uživit a zajistit si stabilní existenci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Postoj Rady
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3) Kromě povolení pro uvedení na trh 
musí geneticky modifikované odrůdy 
splňovat také požadavky práva Unie 
týkající se uvádění osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin na trh, 
které stanoví zejména směrnice Rady 
66/401/EHS6, 66/402/EHS7, 68/193/EHS8, 
98/56/ES9, 1999/105/ES10, 2002/53/ES11, 
2002/54/ES12, 2002/55/ES13, 2002/56/ES14, 
2002/57/ES15 a 2008/90/ES16. V rámci 
uvedených směrnic obsahují směrnice 
2002/53/ES a 2002/55/ES ustanovení, která 
členským státům umožňují za určitých 
přesně vymezených podmínek zakázat
používání určité odrůdy na celém jejich 
území nebo na jeho části, nebo stanovit pro 
pěstování odrůdy přiměřené podmínky.

(3) Kromě povolení pro uvedení na trh 
musí geneticky modifikované odrůdy 
splňovat také požadavky práva Unie 
týkající se uvádění osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin na trh, 
které stanoví zejména směrnice Rady 
66/401/EHS6, 66/402/EHS7, 98/56/ES9, 
1999/105/ES10, 2002/53/ES11, 
2002/54/ES12, 2002/55/ES13, 2002/56/ES14, 
2002/57/ES15 a 2008/90/ES16. V rámci 
uvedených směrnic obsahují směrnice 
2002/53/ES a 2002/55/ES ustanovení, která 
členským státům umožňují za určitých 
přesně vymezených podmínek zakázat 
používání určité odrůdy na celém jejich 
území nebo na jeho části, nebo stanovit pro 
pěstování odrůdy přiměřené podmínky.

__________________ __________________
6 Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. 
června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh 
(Úř. věst. P 125, 11.7.1966, s. 2298).

6 Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. 
června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh 
(Úř. věst. P 125, 11.7.1966, s. 2298).

7 Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. 
června 1966 o uvádění osiva obilovin na 
trh (Úř. věst. P 125, 11.7.1966, s. 2309).

7 Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. 
června 1966 o uvádění osiva obilovin na 
trh (Úř. věst. P 125, 11.7.1966, s. 2309).

8 Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. 
dubna 1968 o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na 
trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15).
9 Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. 9 Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. 
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července 1998 o uvádění rozmnožovacího 
materiálu okrasných rostlin na trh (Úř. 
věst. L 226, 13.8.1998, s. 16).

července 1998 o uvádění rozmnožovacího 
materiálu okrasných rostlin na trh (Úř. 
věst. L 226, 13.8.1998, s. 16).

10 Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. 
prosince 1999 o uvádění reprodukčního 
materiálu lesních dřevin na trh (Úř. věst. L 
11, 15.1.2000, s. 17).

10 Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. 
prosince 1999 o uvádění reprodukčního 
materiálu lesních dřevin na trh (Úř. věst. L 
11, 15.1.2000, s. 17).

11 Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. 
června 2002 o Společném katalogu odrůd 
druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 
193, 20.7.2002, s. 1).

11 Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. 
června 2002 o Společném katalogu odrůd 
druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 
193, 20.7.2002, s. 1).

12 Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva řepy na trh 
(Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

12 Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva řepy na trh 
(Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

13 Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva zeleniny na 
trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

13 Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva zeleniny na 
trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

14 Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění sadby brambor na 
trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

14 Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění sadby brambor na 
trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

15 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva olejnin a 
přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 
20.7.2002, s. 74).

15 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. 
června 2002 o uvádění osiva olejnin a 
přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 
20.7.2002, s. 74).

16 Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. 
září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin a ovocných 
rostlin určených k produkci ovoce (Úř. 
věst. L 267, 8.10.2008, s. 8).

16 Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. 
září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin a ovocných 
rostlin určených k produkci ovoce (Úř. 
věst. L 267, 8.10.2008, s. 8).

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla chráněna zvláštní povaha vinné révy a místních produktů s vysokou 
přidanou hodnotou.

Pozměňovací návrh 56
Lorenzo Fontana

Postoj Rady
Bod odůvodnění 4
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, nesmí členské státy zakázat 
nebo omezit jeho volný oběh na svém 
území ani mu bránit, nestanoví-li právo 
Unie jinak.

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, mohou členské státy povolit 
jeho zákaz, omezit jeho používání nebo
bránit jeho volnému oběhu na svém 
území.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Postoj Rady
Bod odůvodnění 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, nesmí členské státy zakázat 
nebo omezit jeho volný oběh na svém 
území ani mu bránit, nestanoví-li právo 
Unie jinak.

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, nesmí členský stát, který 
povolil daný GMO pro účely pěstování,
zakázat nebo omezit jeho volný oběh na 
svém území ani mu bránit, nestanoví-li 
právo Unie jinak. Členské státy, které 
nepovolily určitý GMO pro účely 
pěstování, mohou zakázat nebo omezit 
jeho volný oběh na svém území nebo mu 
bránit.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy, které povolí GMO a jejich pěstování, musí převzít odpovědnost za své 



AM\1037402CS.doc 19/116 PE539.851v01-00

CS

rozhodnutí a současně přijmout veškeré důsledky, které z tohoto povolení vyplynou. Jeví se 
jako nepřípustné, aby bylo pěstování povolováno pouze za účelem dosažení zisku a bez ohledu 
na to, jakým způsobem ovlivní spotřebu a vývoz, zejména do chudých zemí. Také název 
směrnice musí být formulován jednoznačně a musí mít praktické dopady, přičemž skutečná 
volnost, kterou členské státy v této oblasti mají, spočívá rovněž v tom, že mohou odmítnout 
oběh GMO, který byl zakázán pro účely pěstování.

Pozměňovací návrh 58
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, nesmí členské státy zakázat 
nebo omezit jeho volný oběh na svém 
území ani mu bránit, nestanoví-li právo 
Unie jinak.

(4) Jakmile byl určitý GMO v souladu s 
právním rámcem Unie pro GMO povolen 
pro účely pěstování a splňuje, pokud jde o 
odrůdu, jež má být uvedena na trh, 
požadavky práva Unie týkající se uvádění 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin na trh, členské státy mohou zakázat 
nebo omezit jeho přítomnost na svém 
území.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovni
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 



PE539.851v01-00 20/116 AM\1037402CS.doc

CS

flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální 
a místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální 
a místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Kromě toho by harmonizované hodnocení 
rizik pro zdraví a životní prostředí 
nemuselo postihovat veškeré možné 
dopady pěstování GMO v různých 
regionech a místních ekosystémech. 
V souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) jsou 
členské státy oprávněny přijímat právně 
závazné předpisy, kterými omezují či 
zakazují pěstování GMO nebo skupin 
GMO definovaných plodinou či znakem 
nebo veškerých GMO na celém svém 
území nebo jeho části poté, co tyto GMO 
byly povoleny na úrovni Unie. Tato 
flexibilita by však neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Françoise Grossetête

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální a 
místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovni
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu v zájmu zachování vnitřního trhu 
musí však být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální a 
místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
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strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení, a neměla by 
vést ke zpochybnění zásadní úlohy, kterou 
v rámci tohoto postupu hraje Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Or. fr

Odůvodnění

Postup povolování a proces hodnocení musí být v rámci možností i nadále prováděn na 
evropské úrovni, což zamezí tomu, aby se tento právní předpis stal precedentem pro 
opětovnou nacionalizaci dalších evropských právních předpisů.

Pozměňovací návrh 61
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální 
a místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovni
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by měly být i nadále upravovány 
na úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální 
a místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení. Kromě toho by 
harmonizované hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí nemuselo postihovat 
veškeré možné dopady pěstování GMO v 
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různých regionech a místních 
ekosystémech. V souladu s čl. 2 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) jsou členské státy oprávněny 
přijímat právně účinné pěstování GMO 
nebo skupin GMO definovaných plodinou 
či znakem nebo veškerých GMO na celém 
svém území nebo jeho části poté, co tyto 
GMO byly povoleny na úrovni Unie. Tato 
flexibilita by však neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní 
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na 
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální a 
místní rozměr vzhledem ke spojení s
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní 
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu, jakož i hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí by však v zájmu 
zachování vnitřního trhu a vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, kterou stanoví 
Smlouva o fungování Evropské unie,
měly být i nadále upravovány na úrovni 
Unie. Pěstování však může v určitých 
případech vyžadovat větší flexibilitu, 
neboť se jedná o otázku, která má 
významný celostátní, regionální a místní 
rozměr vzhledem ke spojení s využíváním 
půdy, místními zemědělskými strukturami 
a ochranou nebo zachováním přírodních 
stanovišť, ekosystémů, krajiny 
a přirozených genotypů rostlin. Tato 
flexibilita by neměla nepříznivě ovlivňovat 
společný postup povolování, zejména 
proces hodnocení, pokud je prováděn na 
základě nejvyšších standardů a pokud 
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zahrnuje hodnocení veškerých možných 
zdravotních rizik a veškerých možných 
způsobů, jimiž by mohlo zavedení GMO 
ovlivnit přírodu a životní prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovní
členských států řešena důkladněji. Otázky 
týkající se uvádění GMO na trh a jejich 
dovozu by v zájmu zachování vnitřního 
trhu měly být i nadále upravovány na
úrovni Unie. Pěstování však může v 
určitých případech vyžadovat větší 
flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která 
má významný celostátní, regionální 
a místní rozměr vzhledem ke spojení s 
využíváním půdy, místními zemědělskými 
strukturami a ochranou nebo zachováním 
přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. 
Tato flexibilita by neměla nepříznivě 
ovlivňovat společný postup povolování, 
zejména proces hodnocení.

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování 
GMO je otázka, která je na úrovni
členských států řešena důkladněji, neboť 
existují různé vědecké výklady a politická 
hodnocení rizik. Otázky týkající se 
uvádění GMO na trh a jejich dovozu by 
v zájmu zachování vnitřního trhu měly být 
i nadále upravovány na úrovni Unie. 
Pěstování však může v určitých případech 
vyžadovat větší flexibilitu, neboť se jedná 
o otázku, která má významný celostátní, 
regionální a místní rozměr vzhledem ke 
spojení s využíváním půdy, místními 
zemědělskými strukturami a ochranou 
nebo zachováním přírodních stanovišť, 
ekosystémů a krajiny. Tato flexibilita by 
neměla nepříznivě ovlivňovat společný 
postup povolování, zejména proces 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Slučitelné s PN 5 návrhu doporučení.
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Pozměňovací návrh 64
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5a) Společný harmonizovaný postup 
povolování na evropské úrovni by měl být 
tedy posílen takovým způsobem, aby 
zahrnoval hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí, a to nejen na území 
Evropské unie, ale i hodnocení na místní 
úrovni, které bude prováděno 
prostřednictvím analýzy možných dopadů 
na místní ekosystémy. Jedině úplné,
centralizované, skutečně nezávislé 
a posílené hodnocení bude moci zajistit 
vysokou úroveň bezpečnosti, kterou 
stanoví Smlouvy. Je tedy nutné, aby se na 
tomto hodnocení podílely všechny členské 
státy, což zaručí pluralitu názorů 
a umožní vést vědecké a etické diskuse 
s přihlédnutím k místním zvláštnostem 
jednotlivých členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Lynn Boylan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Některé členské státy se za účelem 
omezení nebo zákazu pěstování GMO 
uchýlily k ochranné doložce podle článku 
23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným 
opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 
1829/2003, a to na základě nových nebo 
doplňujících informací, které byly 
v jednotlivých případech zjištěny po dni 
vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení 

(6) (Netýká se českého znění.)
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rizika pro životní prostředí, nebo na 
základě přehodnocení stávajících 
informací. Jiné členské státy využívají 
oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 
6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), 
který vyžaduje předložení nových 
vědeckých poznatků k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí. Dále 
se ukázalo, že rozhodovací proces je v 
případě pěstování GMO obzvláště obtížný 
vzhledem k tomu, že jednotlivé státy 
vyjadřují znepokojení, která nesouvisejí 
pouze s otázkami spojenými s bezpečností 
GMO pro zdraví nebo životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Některé členské státy se za účelem 
omezení nebo zákazu pěstování GMO 
uchýlily k ochranné doložce podle článku 
23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným 
opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 
1829/2003, a to na základě nových nebo 
doplňujících informací, které byly v 
jednotlivých případech zjištěny po dni 
vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení 
rizika pro životní prostředí, nebo na 
základě přehodnocení stávajících 
informací. Jiné členské státy využívají 
oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 
6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), 
který vyžaduje předložení nových 
vědeckých poznatků k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí. Dále 
se ukázalo, že rozhodovací proces je v 
případě pěstování GMO obzvláště obtížný 

(6) Některé členské státy se za účelem 
omezení nebo zákazu pěstování GMO 
uchýlily k ochranné doložce podle článku 
23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným 
opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 
1829/2003, a to na základě nových nebo 
doplňujících informací, které byly v 
jednotlivých případech zjištěny po dni 
vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení 
rizika pro životní prostředí, nebo na 
základě přehodnocení stávajících 
informací. Jiné členské státy využívají 
oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 
6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), 
který vyžaduje předložení nových 
vědeckých poznatků k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí. Dále 
se ukázalo, že rozhodovací proces je v 
případě pěstování GMO obzvláště obtížný 
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vzhledem k tomu, že jednotlivé státy 
vyjadřují znepokojení, která nesouvisejí 
pouze s otázkami spojenými s bezpečností 
GMO pro zdraví nebo životního prostředí.

vzhledem k tomu, že jednotlivé státy 
vyjadřují znepokojení, která nesouvisejí
pouze s otázkami spojenými s bezpečností 
GMO pro zdraví nebo životní prostředí. Je 
nezbytné, aby oznamovatelé nebo žadatelé 
tyto obavy členských států zohlednili ve 
svých budoucích žádostech o povolení 
pěstování na evropském trhu, a to bez 
jakéhokoliv nátlaku na členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Některé členské státy se za účelem 
omezení nebo zákazu pěstování GMO 
uchýlily k ochranné doložce podle článku 
23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným 
opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 
1829/2003, a to na základě nových nebo 
doplňujících informací, které byly 
v jednotlivých případech zjištěny po dni 
vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení 
rizika pro životní prostředí, nebo na 
základě přehodnocení stávajících 
informací. Jiné členské státy využívají 
oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 
6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), 
který vyžaduje předložení nových 
vědeckých poznatků k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí. Dále 
se ukázalo, že rozhodovací proces je v 
případě pěstování GMO obzvláště obtížný 
vzhledem k tomu, že jednotlivé státy 
vyjadřují znepokojení, která nesouvisejí 
pouze s otázkami spojenými s bezpečností 
GMO pro zdraví nebo životního prostředí.

(6) Některé členské státy se za účelem 
omezení nebo zákazu pěstování GMO 
uchýlily k ochranné doložce podle článku 
23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným 
opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 
1829/2003, a to na základě nových nebo 
doplňujících informací, které byly 
v jednotlivých případech zjištěny po dni 
vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení 
rizika pro životní prostředí, nebo na 
základě přehodnocení stávajících 
informací. Jiné členské státy využívají 
oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 
6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“), 
který vyžaduje předložení nových 
vědeckých poznatků k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí. 
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Or. en

Odůvodnění

Komisi se nikdy nepodařilo vyvrátit podezření, že jedním z hlavních cílů návrhu je 
„přesvědčit“ členské státy, které se staví kriticky ke GMO, aby hlasovaly pro (nebo se 
alespoň zdržely hlasování), pokud jde o rozhodnutí o povolení GMO. Aby toto podezření 
nebylo nadále přiživováno, měli bychom se vyvarovat veškerých odkazů na „obtížný 
rozhodovací proces“.

Pozměňovací návrh 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Postoj Rady
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6a) Členským státům musí mít právo 
kdykoliv pozastavit povolení pěstování 
určitého GMO, pokud se domnívají, že 
toto pěstování poškozuje dobré životní 
podmínky obyvatel a životní prostředí na 
dotyčném území, aniž jsou přitom povinny 
vyčkat, zda bude neškodnost daného 
produktu pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí zpochybněna vědeckými důkazy. 
Toto rozhodnutí o pozastavení musí být 
doplněno poskytnutím náhrady dotčeným 
producentům, a to v závislosti na 
odhadované výši škody.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zachování myšlenky svobodného rozhodování členských států ohledně pěstování 
GMO musí být členským státům poskytnuta možnost, aby se s ohledem na zásadu předběžné 
opatrnosti a na národní zájem zrušily dřívější rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu.

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na svém území 
a v pohraničních oblastech sousedních 
členských států. Poskytnutí této možnosti 
členským státům by mělo usnadnit 
rozhodovací proces v oblasti GMO. 
Současně by měla být zachována možnost 
volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu, pokud jde o článek 114 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jan Huitema
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu.

(7) Jeví se vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků, např. těch, kteří 
chtějí využívat plodiny považované za 
bezpečné Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin, a zároveň zajištěna 
jasnější situace pro příslušné zúčastněné 
strany, pokud jde o pěstování GMO v Unii. 
Tato směrnice by proto měla napomoci 
k hladkému fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu.

(7) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší flexibilitu při 
rozhodování o tom, zda chtějí na svém 
území pěstovat geneticky modifikované 
plodiny, či nikoli, aniž by to ovlivnilo 
hodnocení rizik prováděné v rámci systému 
Unie pro povolování GMO, a to v průběhu 
postupu povolování nebo později, 
a nezávisle na opatřeních, která jsou
členské státy povinny přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na jejich území.
Členské státy jsou povinny spolupracovat 
se sousedními členskými státy s cílem 
zajistit náležité sdílení informací, jehož 
cílem je zabránit přeshraniční 
kontaminaci GMO.

Or. en

Odůvodnění

Shodneme se na tom, že GMO by mohly způsobovat přeshraniční kontaminaci plodin a 
biologické rozmanitosti. Z toho důvodu by členské státy měly spolupracovat, aby této 
kontaminaci zabránily, a měly by si vyměňovat informace o možném pěstování GMO 
v blízkosti svých hranic.
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Pozměňovací návrh 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území s 
tím, že na základě tohoto rozhodnutí dojde 
k vyloučení pěstování konkrétního GMO 
na celém území tohoto členského státu 
nebo na jeho části. V této souvislosti se 
jeví vhodné udělit členským státům v 
souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců a 
provozovatelů podniků a zároveň zajištěna 
jasnější situace pro příslušné zúčastněné 
strany, pokud jde o pěstování GMO v 
Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování 
vnitřního trhu. 

(7) V této souvislosti se jeví vhodné udělit 
členským státům v souladu se zásadou 
subsidiarity větší flexibilitu při 
rozhodování o tom, zda chtějí na svém 
území pěstovat či uvádět na trh geneticky 
modifikované plodiny v podobě surovin 
sklizených nebo vyrobených jako produkty 
zemědělsko-potravinářského průmyslu, či 
nikoli, aniž by to ovlivnilo hodnocení rizik 
prováděné v rámci systému Unie pro 
povolování GMO, a to v průběhu postupu 
povolování nebo později, a nezávisle na 
opatřeních, která členské státy musí 
přijmout při uplatňování směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech na 
jejich území nebo v pohraničních 
oblastech sousedních členských států.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by mělo být členským státům umožněno zamítnout 
uvedení GMO na trh a tím i jejich dovoz. Zajištění bezpečnosti spotřebitelů musí převážit nad 
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zájmy zemědělsko-potravinářských průmyslových odvětví.

Pozměňovací návrh 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu.

(7) Členské státy by proto v souladu s čl. 2 
odst. 2 Smlouvy o fungování EU měly být 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na svém území 
a v příhraničních regionech sousedících 
členských států. Poskytnutí této možnosti 
členským státům by mělo usnadnit 
rozhodovací proces v oblasti GMO. 
Současně by měla být zachována možnost 
volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu na základě revize nařízení o 
označování potravin.
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Or. it

Pozměňovací návrh 74
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu.

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území 
s tím, že na základě tohoto rozhodnutí 
dojde k vyloučení pěstování konkrétního 
GMO na celém území tohoto členského 
státu nebo na jeho části. V této souvislosti 
se jeví vhodné udělit členským státům 
v souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců 
a provozovatelů podniků a zároveň 
zajištěna jasnější situace pro příslušné 
zúčastněné strany, pokud jde o pěstování 
GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování vnitřního 
trhu a současně vždy zohledňovat zásadu 
předběžné opatrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny během postupu povolování 
nebo později rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území s 
tím, že na základě tohoto rozhodnutí dojde 
k vyloučení pěstování konkrétního GMO 
na celém území tohoto členského státu 
nebo na jeho části. V této souvislosti se 
jeví vhodné udělit členským státům v 
souladu se zásadou subsidiarity větší 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to 
ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v 
rámci systému Unie pro povolování GMO, 
a to v průběhu postupu povolování nebo 
později, a nezávisle na opatřeních, která 
členské státy mohou přijmout při 
uplatňování směrnice 2001/18/ES k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v jiných produktech. Poskytnutí této 
možnosti členským státům by mělo 
usnadnit rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Současně by měla být zachována 
možnost volby spotřebitelů, zemědělců a 
provozovatelů podniků a zároveň zajištěna 
jasnější situace pro příslušné zúčastněné 
strany, pokud jde o pěstování GMO v 
Unii. Tato směrnice by proto měla 
napomoci k hladkému fungování 
vnitřního trhu. 

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 
2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
oprávněny rozhodnout o omezení nebo 
zákazu pěstování GMO na svém území s 
tím, že na základě tohoto rozhodnutí dojde 
k vyloučení pěstování konkrétního GMO 
na celém území tohoto členského státu 
nebo na jeho části. V této souvislosti se 
jeví vhodné udělit členským státům v 
souladu se zásadou subsidiarity naprostou 
flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí 
na svém území pěstovat geneticky 
modifikované plodiny, či nikoli, a 
nezávisle na opatřeních, která členské státy 
musí přijmout při uplatňování směrnice 
2001/18/ES k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech na 
jejich území nebo v pohraničních 
oblastech sousedních členských států. 
Oznamovatelé nebo žadatelé jsou povinni 
respektovat rozhodnutí členských států 
týkající se omezení nebo zákazu pěstování 
určitého GMO na jejich území, a jejich 
oznámení nebo žádost o povolení 
pěstování se tedy nesmí týkat území těchto 
členských států.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 76
Julie Girling

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Na základě závěrů Rady pro životní 
prostředí, které byly přijaty dne 
4. prosince 2008, by Komise měla 
posoudit nutnost stanovení prahových 
hodnot pro označování náhodné 
přítomnosti GMO v tradičních osivech na 
nejnižší proveditelné, přiměřené a funkční 
úrovni pro všechny hospodářské subjekty. 
Kromě toho by Komise měla posoudit 
nutnost harmonizace metod výběru 
a analýzy pro nepovolené GMO, jež jsou 
v osivu přítomny v malém množství, 
a zejména stanovení minimální hranice 
výkonnosti detekčních metod.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by jako subjekty řídící 
rizika měly být oprávněny přijmout 
opatření omezující nebo zakazující na 
celém jejich území nebo jeho části 
pěstování všech GMO, skupin GMO 
definovaných podle plodiny či znaku nebo 
konkrétního GMO, které byly povoleny v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo s nařízením (ES) č. 1829/2003 nebo 
jsou předmětem postupu udělování 
povolení či opětovného povolení. Tato 
opatření by měla být v souladu s právem 
Unie a podložena důvody souvisejícími s 
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environmentálními či jinými legitimními 
faktory, jako jsou sociální a hospodářské 
dopady, pokud tyto faktory nebyly 
zohledněny v rámci harmonizovaného 
postupu podle části C směrnice 
2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003 
nebo pokud stále panuje nejistota ve 
vědeckých názorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alojz Peterle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Aby se zajistilo, že pěstování GMO 
nepovede k nezáměrné přítomnosti GMO 
především v produktech uznaných v rámci 
systémů kvality Unie jako ekologické 
produkty, je zapotřebí přijmout účinná 
opatření pro koexistenci. Členské státy by 
tudíž měly mít podle směrnice 2001/18/ES 
povinnost přijmout pravidla, jež se uplatní 
na jejich území, aby se předešlo této 
nezáměrné přítomnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zejména 
jakékoli možné přeshraniční kontaminaci 
z členského státu či regionu, v němž bylo 
takové pěstování povoleno, na území 
členského státu či regionu, na němž je 
takové pěstování zakázáno. Doporučení 
Komise ze dne 13. července 2010 obsahuje 
pokyny pro členské státy pro 
vypracovávání vnitrostátních opatření pro 
koexistenci, a to i v pohraničních 
oblastech.

Or. en
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Odůvodnění

Navzdory skutečnosti, že většina evropských spotřebitelů odmítá geneticky modifikované 
organismy (GMO v potravinách, Eurobarometr, 2010), se EU rizikem kontaminace GMO v 
potravinovém řetězci (od výroby ke spotřebiteli) stále náležitě nezabývá. Náklady na 
vyloučení GMO z potravinového řetězce pomocí opatření týkajících se oddělování a prevence 
a zátěž, kterou představují náklady na odebírání vzorků a testování, způsobují rostoucí
finanční problémy pro pěstitele, zpracovatele a další zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 79
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly spolupracovat 
se sousedními členskými státy, aby 
zajistily náležité sdílení informací, jehož 
cílem je zaručit účinné fungování 
opatření pro koexistenci v pohraničních 
oblastech a zabránit jakémukoli 
přeshraničnímu šíření z území členského 
státu, v němž bylo pěstování GMO 
povoleno, na území členského státu, 
v němž je takové pěstování zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Aby se zajistilo, že pěstování GMO 
nepovede k nezáměrné přítomnosti GMO 
v jiných produktech, je nezbytné přijmout 
účinná opatření pro koexistenci. Členské 
státy by tudíž měly být podle směrnice 
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2001/18/ES oprávněny přijmout pravidla, 
jež se uplatní na jejich území, aby se 
předešlo této nezáměrné přítomnosti. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zejména jakékoli možné přeshraniční 
kontaminaci z členského státu či regionu, 
v němž bylo takové pěstování povoleno, na 
území členského státu či regionu, v němž 
je takové pěstování zakázáno. Za účelem 
soudržného uplatňování těchto pravidel, 
včetně v pohraničních oblastech, se 
členské státy odkazují na pokyny, které 
poskytla Komise ve svém doporučení ze 
dne 13. července 20101a.

__________________
1a Doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 o pokynech pro vytváření 
vnitrostátních opatření pro koexistenci k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v konvenčních a ekologických plodinách 
(Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Aby se zajistilo, že pěstování GMO 
nepovede k nezáměrné přítomnosti GMO 
v jiných produktech, je zapotřebí přijmout 
účinná opatření pro koexistenci, která 
nepovedou ke konfliktu s jinými 
povolenými metodami nebo metodami 
podporujícími zvláštní podmínky 
členského státu. Členské státy by tudíž 
měly mít podle směrnice 2001/18/ES 
povinnost přijmout na svém vlastním 
území účinná pravidla, aby se předešlo 
této nezáměrné přítomnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zejména 
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jakékoli možné přeshraniční kontaminaci 
z členského státu či regionu, v němž bylo 
takové pěstování povoleno, na území 
členského státu či regionu, v němž je 
takové pěstování zakázáno. Doporučení 
Komise ze dne 13. července 2010 obsahuje 
pokyny pro členské státy pro 
vypracovávání vnitrostátních opatření pro 
koexistenci, a to i v pohraničních 
oblastech1a.

__________________
1a Doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 o pokynech pro vytváření 
vnitrostátních opatření pro koexistenci k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v konvenčních a ekologických plodinách 
(Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Žádost o povolení pěstování určitého 
GMO na území Evropské unie, kterou 
podává oznamovatel nebo žadatel, by se 
neměla týkat území členského státu, který 
se rozhodl omezit nebo zakázat na svém 
území pěstování GMO. V opačném 
případě by Evropská komise tuto žádost 
podanou oznamovatelem nebo žadatelem 
měla automaticky zamítnout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Zaručení flexibility pro členské státy 
by nijak nemělo ovlivnit jejich postoj při 
rozhodování o povolení GMO. Současně 
by měla být zachována možnost volby 
spotřebitelů, zemědělců a provozovatelů 
podniků a zároveň zajištěna jasnější 
situace pro příslušné zúčastněné strany, 
pokud jde o pěstování GMO v Unii. Tato 
směrnice je proto slučitelná s 
bezproblémovým fungováním vnitřního 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 9 návrhu doporučení. Komise vždy popírala, že by jedním z 
hlavních cílů návrhu bylo „přesvědčit“ členské státy, které se staví kriticky ke GMO, aby 
hlasovaly pro (nebo se alespoň zdržely hlasování), pokud jde o rozhodnutí o povolení GMO. 
To by tedy ve směrnici mělo být zcela jasně stanoveno.

Pozměňovací návrh 84
Alojz Peterle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(7b) Většina členských států nemá 
zavedena opatření na ochranu tradičního 
a ekologického zemědělství před 
kontaminací GMO, a pokud taková 
opatření existují, nebývají dostatečně 
účinná pro ochranu zemědělců před 
kontaminací. Členské státy, které 
nezakazují pěstování geneticky 
modifikovaných plodin, by měly mít 
povinnost přijmout opatření na ochranu 
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tradičního a ekologického zemědělství 
před kontaminací a navrhnout režimy 
odpovědnosti, které zajistí, že 
hospodářskou zátěž kontaminace ponesou 
pěstitelé GMO, nikoli tradiční a ekologičtí 
zemědělci.

Or. en

Odůvodnění

Navzdory skutečnosti, že většina evropských spotřebitelů odmítá geneticky modifikované 
organismy (GMO v potravinách, Eurobarometr, 2010), EU se rizikem kontaminace GMO v 
potravinovém řetězci (od výroby ke spotřebiteli) stále náležitě nezabývá. Náklady na 
vyloučení GMO z potravinového řetězce pomocí opatření na oddělování a prevenci a zátěž, 
kterou představují náklady na odebírání vzorků a testování, způsobují rostoucí finanční 
problémy pro výrobce, zpracovatele a další zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 85
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alojz Peterle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o úpravu 
zeměpisné působnosti oznámení nebo 
žádosti předkládaných v souladu s částí C 
směrnice 2001/18/ES nebo v souladu s 
články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 
tak, aby z pěstování byly vyloučeny části 
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byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

nebo celé území daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpis EU o potravinách č. 178/2002 stanoví jednotné zásady a povinnosti, 
prostředky pro vytvoření silné vědecké základny, účinná organizační opatření a postupy, z 
nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv. To vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi úřadem EFSA jakožto vedoucím subjektem pro posouzení rizik, Komisí 
a členskými státy. Žadatel ani oznamovatel by ve fázi řízení rizik neměli mít žádnou oficiální 
úlohu. Tato směrnice a nařízení č. 1829/2003 vymezuje úlohu oznamovatele a žadatele při 
plném provádění právních předpisů EU o potravinách.

Pozměňovací návrh 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování byly 
vyloučeny části nebo celé území daného 
členského státu. Komise by měla tento 
postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO může členský stát 
oznámit Komisi svůj záměr nepovolit 
pěstování daného GMO na celém svém 
území nebo jeho části. V tomto případě 
má oznamovatel nebo žadatel možnost 
požádat Komisi nebo orgán vydávající 
povolení, aby náležitě upravily
zeměpisnou působnost jeho oznámení nebo 
žádosti předkládaných v souladu s částí C 
směrnice 2001/18/ES nebo v souladu s 
články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003.
Komise by měla o žádosti oznamovatele 
nebo žadatele neprodleně informovat 
dotčený členský stát a další členské státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

(8) Před zahájením postupu povolování 
konkrétního GMO je oznamovatel nebo 
žadatel vždy povinen požádat 28 členských 
států o povolení začlenit jejich území do 
působnosti své žádosti. Není možné, aby 
se žádost, kterou oznamovatel nebo 
žadatel podává, týkala území členského 
státu, který k tomu neudělil výslovný 
souhlas.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, aby 
upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, aby 
upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
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nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla o 
této žádosti žadatele/oznamovatele 
neprodleně informovat dotyčný členský 
stát a ostatní členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 8

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO by měl mít členský stát 
možnost požádat Komisi o předložení 
požadavku oznamovateli nebo žadateli, 
aby upravil zeměpisnou působnost svého 
oznámení nebo žádosti předkládaných v 
souladu s částí C směrnice 2001/18/ES 
nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování 
byly vyloučeny části nebo celé území 
daného členského státu. Komise by měla 
tento postup usnadnit tím, že požadavek 
členského státu předloží oznamovateli 
nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel 
nebo žadatel by měl na tuto žádost ve 
stanovené lhůtě odpovědět.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s vypuštěním „fáze I“.

Pozměňovací návrh 92
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem Komisí upravena, pokud 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem 
členského státu ve stanovené lhůtě poté, 
co byli Komisí informováni o uvedeném 
požadavku. Pokud oznamovatel nebo 
žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, 
měl by uvědomit Komisi a členské státy. 
Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel 
upravit zeměpisnou působnost oznámení 
nebo žádosti, neměla by tím být dotčena 
pravomoc Komise podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést 
s ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo vypouští se
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žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem Komisí upravena, pokud 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem 
členského státu ve stanovené lhůtě poté, 
co byli Komisí informováni o uvedeném 
požadavku. Pokud oznamovatel nebo 
žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, 
měl by uvědomit Komisi a členské státy. 
Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel 
upravit zeměpisnou působnost oznámení 
nebo žádosti, neměla by tím být dotčena 
pravomoc Komise podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést 
s ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem Komisí upravena, pokud 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem 
členského státu ve stanovené lhůtě poté, 
co byli Komisí informováni o uvedeném 
požadavku. Pokud oznamovatel nebo 
žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, 
měl by uvědomit Komisi a členské státy. 
Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel 

vypouští se
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upravit zeměpisnou působnost oznámení 
nebo žádosti, neměla by tím být dotčena 
pravomoc Komise podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést 
s ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s vypuštěním „fáze I“.

Pozměňovací návrh 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem Komisí upravena, pokud 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem 
členského státu ve stanovené lhůtě poté, co 
byli Komisí informováni o uvedeném 
požadavku. Pokud oznamovatel nebo 
žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, 
měl by uvědomit Komisi a členské státy.
Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel 
upravit zeměpisnou působnost oznámení 
nebo žádosti, neměla by tím být dotčena 
pravomoc Komise podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést 
s ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem upravena, pokud Komise nebo
orgán vydávající povolení nezamítne 
žádost oznamovatele nebo žadatele ve 
stanovené lhůtě od doby jejího oznámení.
Pokud Komise nebo orgán vydávající 
povolení žádost zamítne, měl by své 
rozhodnutí sdělit oznamovateli nebo 
žadateli, dotčenému členskému státu a 
dalším členským státům. Komise si 
ponechá svou pravomoc podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést 
s ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti by měla být odpovídajícím 
způsobem Komisí upravena, pokud 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem 
členského státu ve stanovené lhůtě poté, 
co byli Komisí informováni o uvedeném 
požadavku. Pokud oznamovatel nebo 
žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, 
měl by uvědomit Komisi a členské státy.
Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel 
upravit zeměpisnou působnost oznámení 
nebo žádosti, neměla by tím být dotčena 
pravomoc Komise podle článku 19 
směrnice 2001/18/ES, nebo případně 
článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, 
takovou úpravu podle potřeby provést s 
ohledem na hodnocení rizika pro životní 
prostředí provedené Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). 

(9) Oznamovatel nebo žadatel se musí 
podřídit svrchovaným rozhodnutím 
členských států a nesmí souběžně podat 
žádnou žádost týkající se území členských 
států, které se výslovně nebo mlčky
rozhodly omezit nebo zakázat GMO na 
svém území. Zeměpisná působnost 
oznámení nebo žádosti musí být tedy
omezena pouze na území členských států, 
které výslovně a veřejně vyjádřily svůj 
souhlas s pěstováním GMO na svém 
území. Jakýkoliv nátlak na členské státy je 
nepřípustný a je považován za důvod 
k udělení odpovídajících finančních 
sankcí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9a) Rozhodnutím členských států 
o omezení nebo zákazu pěstování GMO 
nesmí být narušen výzkum v oblasti 
biotechnologií, pod podmínkou, že během 
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těchto činností budou dodržena veškerá 
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Renate Sommer

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady a koexistence. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Christofer Fjellner
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a 
veřejný pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
čistě vědeckých důvodů, než které byly 
vyhodnoceny podle harmonizovaného 
souboru pravidel Unie (tedy směrnice 
2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003), 
jež jsou v souladu s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Julie Girling

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
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žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie, 
jež již stanovují postupy zohledňující 
rizika, která může představovat pěstování 
konkrétních GMO pro veřejné zdraví a 
životní prostředí, tedy směrnice 
2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003, 
jež jsou v souladu s právem Unie. Tyto 
důvody mohou souviset s cíli politiky v 
oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Alojz Peterle

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 

(10) Členský stát by měl mít vždy možnost, 
aby jednal jako subjekt řídící rizika a 
přijal odůvodněná opatření k omezení 
nebo zákazu pěstování GMO nebo skupin 
GMO definovaných na základě určité 
plodiny nebo znaku či všech GMO, pro 
které již bylo vydáno povolení, a to na 
celém svém území nebo jeho části, na 
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vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu 
s právem Unie. Tyto důvody mohou 
souviset s cíli politiky v oblasti životního 
prostředí nebo zemědělství nebo se může 
jednat o jiné závažné důvody, jako 
například územní plánování, využívání 
půdy, sociální a hospodářské dopady, 
koexistence a veřejný pořádek. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

základě důvodů souvisejících s veřejným 
zájmem, jež jsou v souladu s právem Unie. 
Tyto důvody mohou souviset s cíli politiky 
v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
legitimní faktory, jako jsou například 
sociální a hospodářské dopady, pokud tyto 
faktory nebyly zohledněny v rámci 
harmonizovaného postupu podle části C 
směrnice 2001/18/ES nebo pokud stále 
panuje nejistota ve vědeckých názorech.
Tato opatření by měla být náležitě vědecky 
podložena nebo založena na důvodech 
souvisejících s legitimními faktory, jež 
mohou být vyvolány záměrným uvolněním 
GMO nebo jejich uvedením na trh. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU o potravinách (nařízení č. 178/2002) stanoví jednotné zásady a 
povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké základny, účinná organizační opatření a 
postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv. To 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi úřadem EFSA jakožto vedoucím subjektem pro posouzení 
rizik, Komisí a členskými státy. Žadatel ani oznamovatel by ve fázi řízení rizik neměli mít 
žádnou oficiální úlohu.

Pozměňovací návrh 102
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 

(10) Členské státy by jakožto subjekty 
řídící rizika měly být oprávněny / mít 
zaručenu možnost / mít dovoleno přijmout 
opatření k omezení nebo zákazu pěstování 
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to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a 
veřejný pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

GMO nebo skupin GMO nebo všech 
GMO na celém svém území nebo jeho části 
na základě důvodů souvisejících s 
environmentálními či jinými legitimními 
faktory, jako jsou sociální a hospodářské 
dopady, pokud tyto faktory nebyly řádně 
zohledněny v rámci harmonizovaného 
postupu podle části C směrnice 
2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003 
nebo pokud stále panuje nejistota ve 
vědeckých názorech. Tato opatření by 
měla být v souladu s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 

(10) V případech, kdy se oznamovatel nebo 
žadatel rozhodne nevyužít možnosti 
požadovat omezení zeměpisné působnosti 
daného GMO, by měl dotčený členský stát 
zaslat Komisi odůvodněná opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování tohoto
GMO na celém jeho území nebo jeho části, 
a to na základě důvodů uvedených v čl. 
26b odst. 3 této směrnice, jež jsou v 
souladu s právem Unie. Tyto důvody 
mohou souviset s cíli politiky v oblasti 
životního prostředí nebo zemědělství nebo 
se může jednat o jiné závažné důvody, jako 
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č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

například územní plánování, využívání 
půdy, sociální a hospodářské dopady, 
koexistence a veřejný pořádek. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 

(10) Kromě toho by měl mít uvedený 
členský stát možnost, aby jednal z titulu 
řízení rizika a přijal odůvodněná opatření 
k omezení nebo zákazu pěstování GMO 
nebo skupin GMO definovaných na 
základě určité plodiny nebo znaku či 
všech GMO, pro které bylo vydáno 
povolení, a to na celém svém území nebo 
jeho části, na základě důvodů souvisejících 
s veřejným zájmem odlišných od důvodů, 
které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
legitimní faktory, jako jsou například 
sociální a hospodářské dopady, pokud tyto 
faktory nebyly zohledněny v rámci 
harmonizovaného postupu podle části C 
směrnice 2001/18/ES nebo pokud stále 
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jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

panuje nejistota ve vědeckých názorech.
Tato opatření by měla být náležitě vědecky 
podložena nebo založena na důvodech 
souvisejících s legitimními faktory, jež 
mohou být vyvolány záměrným uvolněním 
GMO nebo jejich uvedením na trh. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Paul Brannen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem 
Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli 
politiky v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství založenými na empirických 
důkazech nebo se může jednat o jiné 
závažné důvody, jako například územní 
plánování, využívání půdy, sociální a 
hospodářské dopady, koexistence a veřejný 
pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
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regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k čl. 26b odst. 3.

Pozměňovací návrh 106
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu 
s právem Unie. Tyto důvody mohou 
souviset s cíli politiky v oblasti životního 
prostředí nebo zemědělství nebo se může 
jednat o jiné závažné důvody, jako 
například územní plánování, využívání 
půdy, sociální a hospodářské dopady, 
koexistence a veřejný pořádek. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

(10) Aniž je dotčena možnost členských 
států požádat o úpravu zeměpisné 
působnosti oznámení nebo žádosti, měl by 
mít členský stát vždy možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO nebo skupin GMO 
definovaných na základě určité plodiny 
nebo znaku či všech GMO, pro které bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě důvodů 
souvisejících s veřejným zájmem, jež jsou 
v souladu s právem Unie. Tyto důvody 
mohou souviset s cíli politiky v oblasti 
životního prostředí nebo zemědělství nebo 
se může jednat o jiné legitimní faktory, 
jako jsou například sociální a hospodářské 
dopady, pokud tyto faktory nebyly 
zohledněny v rámci harmonizovaného 
postupu podle části C směrnice 
2001/18/ES nebo pokud stále panuje 
nejistota ve vědeckých názorech. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený
členský stát mít možnost přijmout
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu 
s právem Unie. Tyto důvody mohou 
souviset s cíli politiky v oblasti životního 
prostředí nebo zemědělství nebo se může 
jednat o jiné závažné důvody, jako 
například územní plánování, využívání 
půdy, sociální a hospodářské dopady,
koexistence a veřejný pořádek. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

(10) Aniž je dotčena možnost členských 
států požádat o úpravu zeměpisné 
působnosti oznámení nebo žádosti, měl by 
mít členský stát vždy možnost, aby jednal 
jako subjekt řídící rizika a přijal
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO nebo skupin GMO 
definovaných na základě určité plodiny 
nebo znaku či všech GMO, pro které bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě důvodů 
souvisejících s veřejným zájmem, jež jsou 
v souladu s právem Unie. Tyto důvody 
mohou souviset s cíli politiky v oblasti 
životního prostředí nebo zemědělství nebo 
se může jednat o jiné legitimní důvody, 
jako jsou například sociální a hospodářské 
dopady, pakliže se na tyto faktory 
nevztahoval harmonizovaný postup podle 
části C směrnice 2001/18/ES či pokud 
ohledně nich přetrvává vědecká nejistota. 
Tato opatření by měla být náležitě vědecky 
podložena nebo založena na důvodech 
souvisejících s faktory zdravotní, 
hospodářské, sociální nebo etické povahy, 
jež mohou vyvstat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh. 
Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se budou uvedená opatření 
vztahovat.

Or. it
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Pozměňovací návrh 108
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený
členský stát mít možnost přijmout 
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných 
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu s 
právem Unie. Tyto důvody mohou souviset 
s cíli politiky v oblasti životního prostředí 
nebo zemědělství nebo se může jednat o 
jiné závažné důvody, jako například 
územní plánování, využívání půdy, sociální 
a hospodářské dopady, koexistence a 
veřejný pořádek. Tyto důvody mohou být 
uplatňovány jednotlivě nebo se může 
jednat o jejich kombinaci, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se budou 
uvedená opatření vztahovat.

(10) Členský stát by měl mít možnost 
přijmout opatření k omezení nebo zákazu 
pěstování GMO, pro který bylo vydáno 
povolení, a to na celém svém území nebo 
jeho části. Tato opatření, která podléhají 
volnému posouzení členských států,
mohou vycházet z cílů politiky v oblasti 
životního prostředí nebo zemědělství nebo 
se může jednat o jakékoliv jiné závažné 
důvody, jako například územní plánování, 
využívání půdy, sociální a hospodářské 
dopady, koexistence a veřejný pořádek. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 10

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy 
oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit 
zeměpisnou působnost oznámení nebo 
žádosti o povolení určitého GMO, tak jak 
to členský stát požadoval, měl by uvedený 
členský stát mít možnost přijmout
odůvodněná opatření k omezení nebo 
zákazu pěstování GMO, pro který bylo 
vydáno povolení, a to na celém svém 
území nebo jeho části, na základě jiných
důvodů, než které byly vyhodnoceny podle 
harmonizovaného souboru pravidel Unie 
(tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu 
s právem Unie. Tyto důvody mohou 
souviset s cíli politiky v oblasti životního 
prostředí nebo zemědělství nebo se může 
jednat o jiné závažné důvody, jako 
například územní plánování, využívání 
půdy, sociální a hospodářské dopady, 
koexistence a veřejný pořádek. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci, 
v závislosti na konkrétní situaci daného 
členského státu, regionu nebo oblasti, na 
něž se budou uvedená opatření vztahovat.

(10) Členské státy by vždy měly mít 
možnost, aby jednaly z titulu řízení rizika 
a přijaly odůvodněná opatření k omezení 
nebo zákazu pěstování GMO, skupin 
GMO definovaných na základě určité 
plodiny nebo znaku či všech GMO na 
celém svém území nebo jeho části na 
základě důvodů souvisejících s cíli politiky 
v oblasti životního prostředí nebo 
zemědělství nebo jinými legitimními 
faktory, jež by mohly být způsobeny 
záměrným uvolněním GMO nebo jejich 
uvedením na trh, jako jsou sociální a 
hospodářské dopady, koexistence nebo 
přetrvávající vědecká nejistota. Tyto 
důvody mohou být uplatňovány jednotlivě 
nebo se může jednat o jejich kombinaci.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 11 návrhu doporučení, ale vypouští se odkaz na „první 
fázi“ a zdůrazňují se uvedené příklady. I Komise umožnila ve svém návrhu vládám, aby
zakázaly určité nebo všechny GMO. Rada se neřídila návrhem Komise ani postojem 
Parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Postoj Rady
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k tomu, že nejnovější 
studie, která se zabývá dopadem na lidské 
zdraví a bezpečností používání těchto 
produktů a analyzuje je, pochází z roku 
2001 a nejnovější studie týkající se 
sociálně-ekonomického dopadu těchto 
produktů na zdraví zvířat pochází z let 
2011 a 2012, je třeba podporovat 
provádění dalších studií o dopadu těchto 
produktů na zdraví lidí a zvířat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11) Úroveň ochrany lidského zdraví nebo 
zdraví zvířat a životního prostředí, která 
byla stanovena pro celou Unii, umožňuje 
jednotné vědecké hodnocení v celé Unii a 
tato směrnice by tuto situaci neměla 
měnit. Aby nebyly narušeny pravomoci 
svěřené osobám provádějícím hodnocení a 
řízení rizik podle směrnice 2001/18/ES a 
nařízení (ES) č. 1829/2003, členské státy 
by tedy měly uplatňovat pouze důvody 
související s cíli politiky v oblasti životního
prostředí, které nezasahují do hodnocení 
rizik pro zdraví a životní prostředí, jež jsou 
hodnocena v rámci postupů povolování 
stanovených směrnicí 2001/18/ES a 
nařízením (ES) č. 1829/2003, jako je 
zachování určitého rysu přírodního 
a krajinného rázu, určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 

(11) Od úrovně ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou Unii, se 
členský stát nemůže odchýlit, a tato zásada
by měla být dodržována. Aby nebyly 
narušeny pravomoci svěřené osobám 
provádějícím hodnocení a řízení rizik podle 
směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) 
č. 1829/2003, členské státy by tedy měly 
uplatňovat pouze důvody související 
s dopady na životní prostředí, které 
doplňují hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí, jež jsou hodnocena v 
rámci postupů povolování stanovených 
směrnicí 2001/18/ES a nařízením (ES) 
č. 1829/2003.
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služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11) Úroveň ochrany lidského zdraví nebo 
zdraví zvířat a životního prostředí, která 
byla stanovena pro celou Unii, umožňuje 
jednotné vědecké hodnocení v celé Unii a 
tato směrnice by tuto situaci neměla 
měnit. Aby nebyly narušeny pravomoci 
svěřené osobám provádějícím hodnocení a 
řízení rizik podle směrnice 2001/18/ES a 
nařízení (ES) č. 1829/2003, členské státy 
by tedy měly uplatňovat pouze důvody 
související s cíli politiky v oblasti 
životního prostředí, které nezasahují do
hodnocení rizik pro zdraví a životní 
prostředí, jež jsou hodnocena v rámci 
postupů povolování stanovených směrnicí 
2001/18/ES a nařízením (ES) č. 1829/2003, 
jako je zachování určitého rysu
přírodního a krajinného rázu, určitých 
přírodních stanovišť a ekosystémů, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb.

(11) Od úrovně ochrany lidského zdraví 
nebo zdraví zvířat a životního prostředí, 
která byla stanovena pro celou Unii, se 
členský stát nemůže odchýlit, a tato 
zásada by měla být dodržována. Aby 
nebyly narušeny pravomoci svěřené 
osobám provádějícím hodnocení a řízení 
rizik podle směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003, členské státy by tedy 
měly uplatňovat pouze důvody respektující 
cíle politiky v oblasti životního prostředí, 
které doplní hodnocení rizik pro zdraví 
a životní prostředí, jež jsou hodnocena v 
rámci postupů povolování stanovených 
směrnicí 2001/18/ES a nařízením (ES) 
č. 1829/2003.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11



AM\1037402CS.doc 63/116 PE539.851v01-00

CS

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11) Úroveň ochrany lidského zdraví nebo 
zdraví zvířat a životního prostředí, která 
byla stanovena pro celou Unii, umožňuje 
jednotné vědecké hodnocení v celé Unii a 
tato směrnice by tuto situaci neměla měnit. 
Aby nebyly narušeny pravomoci svěřené 
osobám provádějícím hodnocení a řízení 
rizik podle směrnice 2001/18/ES a nařízení 
(ES) č. 1829/2003, členské státy by tedy 
měly uplatňovat pouze důvody související 
s cíli politiky v oblasti životního prostředí, 
které nezasahují do hodnocení rizik pro 
zdraví a životní prostředí, jež jsou 
hodnocena v rámci postupů povolování 
stanovených směrnicí 2001/18/ES a 
nařízením (ES) č. 1829/2003, jako je 
zachování určitého rysu přírodního a 
krajinného rázu, určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb. 

(11) Evropská unie musí zaručit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví nebo 
zdraví zvířat a životního prostředí, a to 
prostřednictvím jednotného 
a spolehlivého, skutečně nezávislého 
a kvalitního vědeckého hodnocení v celé 
Unii, a tato směrnice by tuto situaci neměla 
měnit. Aby nebyly narušeny pravomoci 
svěřené osobám provádějícím hodnocení a 
řízení rizik podle směrnice 2001/18/ES a 
nařízení (ES) č. 1829/2003, členské státy 
by tedy měly uplatňovat pouze důvody 
související s cíli politiky v oblasti 
životního prostředí, které jsou v souladu 
s hodnocením rizik pro zdraví a životní 
prostředí, jež jsou hodnocena v rámci 
postupů povolování stanovených směrnicí 
2001/18/ES a nařízením (ES) č. 1829/2003, 
jako je zachování určitého rysu přírodního 
a krajinného rázu, určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí 
a služeb. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy by měly být rovněž 
oprávněny založit taková opatření na 
důvodech souvisejících se sociálními a 
hospodářskými dopady. Mezi tyto důvody 
lze zařadit například neproveditelnost či 
vysokou nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
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podmínek, jaké jsou například na malých 
ostrovech nebo v horských oblastech, 
nutnost zachovat rozmanitost zemědělské 
produkce nebo nutnost zajistit čistotu 
osiva.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z PN 14, který předložila zpravodajka; přidává se úvodní věta.

Pozměňovací návrh 115
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy by měly být oprávněny 
založit opatření k omezení nebo zákazu 
pěstování GMO nebo skupin GMO 
definovaných na základě určité plodiny 
nebo znaku či všech GMO na řádném 
odůvodnění souvisejícím s dopady na 
životní prostředí. Mezi tyto důvody lze 
zařadit předcházení vzniku rezistence 
plevele a škůdců vůči pesticidům, 
invazivnost či perzistence geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami, předcházení 
negativním dopadům na životní prostředí 
dané oblasti způsobeným změnami v 
zemědělských postupech spojených 
s pěstováním GMO, zachování a rozvoj 
zemědělských postupů, které umožňují 
lépe skloubit produkci s udržitelností 
ekosystémů, zachování biologické 
rozmanitosti v dané oblasti, včetně 
určitých přírodních stanovišť a 
ekosystémů, či určitých rysů přírodního a 
krajinného rázu, neexistenci nebo 
nedostatek vhodných údajů o možných 
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negativních dopadech uvolňování GMO 
na místní či regionální životní prostředí 
členského státu nebo na jeho biologickou 
rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy by měly mít možnost 
vycházet ve svých opatřeních, která 
omezují či zakazují pěstování GMO, z 
řádně podložených důvodů souvisejících s 
dopady na životní prostředí a s 
dodržováním tradičních zemědělských 
postupů nebo z důvodů souvisejících s 
řízením rizik. Mezi tyto důvody lze zařadit 
prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců vůči pesticidům, invazivnost či 
přetrvávání geneticky modifikované 
odrůdy nebo možnost jejího křížení 
s tuzemskými pěstovanými či planě 
rostoucími rostlinami, předcházení 
nepříznivým účinkům na životní prostředí 
dané lokality způsobeným změnami v 
zemědělských postupech spojených s 
pěstováním GMO, zachování a rozvoj 
zemědělských postupů, které umožňují 
lépe skloubit produkci s udržitelností 
ekosystémů, zachování biologické 
rozmanitosti v dané oblasti, včetně 
určitých přírodních stanovišť a 
ekosystémů, či určitých rysů přírodního a 
krajinného rázu, neexistenci nebo 
nedostatek odpovídajících údajů 
o možných nepříznivých účincích 
uvolňování GMO na životní prostředí 
dané lokality či regionu členského státu 
nebo na jeho biologickou rozmanitost. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 117
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11b) Mezi tyto důvody související se 
sociálními a hospodářskými dopady lze 
zařadit neproveditelnost či vysokou 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11b) Mezi důvody, jež souvisí se 
sociálními a hospodářskými dopady, lze 
zařadit neproveditelnost či vysokou 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek, např. na malých ostrovech 
nebo v horských oblastech, nutnost 
zachovat rozmanitost zemědělské 
produkce nebo nutnost zajistit čistotu 
osiva, dostupnost rozmnožovacího 
materiálu rostlin či zachování tradičních 
a ekologických postupů zemědělské 
výroby. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 119
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11c) Členské státy by měly být oprávněny 
založit opatření k omezení nebo zákazu 
pěstování GMO nebo skupin GMO 
definovaných na základě určité plodiny 
nebo znaku či všech GMO také na jiných 
důvodech, které mohou zahrnovat 
využívání půdy, územní plánování nebo 
jiné legitimní faktory.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Postoj Rady
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11c) Členské státy by měly být rovněž 
oprávněny založit opatření k omezení či 
zákazu pěstování GMO na jiných 
důvodech, které se mohou týkat využívání 
půdy, územního plánování či jiných 
legitimních faktorů, jako jsou faktory 
související s kulturními tradicemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(12) Členským státům by rovněž mělo být 
umožněno podložit rozhodnutí, která 
přijímají podle směrnice 2001/18/ES,
důvody souvisejícími se sociálními a 
hospodářskými dopady, jež by mohly 
vyplývat z pěstování určitého GMO na 
území dotyčného členského státu. Komise 
se zabývala opatřeními pro koexistenci v 
doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 z července roku 20101, členské státy 
by však měly mít rovněž možnost přijmout 
na základě této směrnice opatření k 
omezení či zákazu pěstování povolených 
GMO na celém svém území nebo jeho 
části. Může se jednat o důvody související 
s neproveditelností nebo nemožností 
uplatnit opatření pro koexistenci vzhledem 
ke zvláštním zeměpisným podmínkám, s 
nutností zabránit přítomnosti GMO v 
jiných produktech, jako jsou specifické 
nebo zvláštní produkty, s nutností chránit 
rozmanitost zemědělské produkce či 
potřebou zajistit čistotu osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin. Kromě 
toho Komise, v souladu s výzvou 
obsaženou v závěrech Rady z 5. prosince 
2008 o geneticky modifikovaných 
organismech, předložila Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o sociálních a 
hospodářských důsledcích pěstování GMO. 
Tato zpráva může být zdrojem cenných 
informací pro členské státy, které zvažují 
přijetí rozhodnutí na základě této směrnice.

(12) Rovněž by mělo být umožněno, aby 
rozhodnutí členských států týkající se
omezení nebo zákazu pěstování GMO na 
jejich území byla podložena důvody 
souvisejícími se sociálními a 
hospodářskými dopady, jež by mohly 
vyplývat z pěstování určitého GMO na 
území dotyčného členského státu. Může se 
jednat o důvody související zejména s 
neproveditelností nebo nemožností uplatnit 
opatření pro koexistenci vzhledem ke 
zvláštním zeměpisným podmínkám, s 
nutností zabránit přítomnosti GMO v 
jiných produktech, jako jsou specifické 
nebo zvláštní produkty, s nutností chránit 
rozmanitost zemědělské produkce či 
potřebou zajistit čistotu osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin. Kromě 
toho Komise, v souladu s výzvou 
obsaženou v závěrech Rady z 5. prosince 
2008 o geneticky modifikovaných 
organismech, předložila Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o sociálních a 
hospodářských důsledcích pěstování GMO. 
Tato zpráva může být zdrojem cenných 
informací pro členské státy, které zvažují 
přijetí rozhodnutí na základě této směrnice.

__________________
1 Doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 o pokynech pro vytváření 
vnitrostátních opatření pro koexistenci k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v konvenčních a ekologických plodinách 
(Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(12) Členským státům by rovněž mělo být 
umožněno podložit rozhodnutí, která 
přijímají podle směrnice 2001/18/ES, 
důvody souvisejícími se sociálními a 
hospodářskými dopady, jež by mohly 
vyplývat z pěstování určitého GMO na 
území dotyčného členského státu. Komise 
se zabývala opatřeními pro koexistenci v 
doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 z července roku 20101, členské státy 
by však měly mít rovněž možnost přijmout 
na základě této směrnice opatření k 
omezení či zákazu pěstování povolených 
GMO na celém svém území nebo jeho 
části. Může se jednat o důvody související 
s neproveditelností nebo nemožností 
uplatnit opatření pro koexistenci 
vzhledem ke zvláštním zeměpisným 
podmínkám, s nutností zabránit 
přítomnosti GMO v jiných produktech, 
jako jsou specifické nebo zvláštní 
produkty, s nutností chránit rozmanitost 
zemědělské produkce či potřebou zajistit 
čistotu osiva, sadby a rozmnožovacího 
materiálu rostlin. Kromě toho Komise, v 
souladu s výzvou obsaženou v závěrech 
Rady z 5. prosince 2008 o geneticky 
modifikovaných organismech, předložila 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o sociálních a hospodářských důsledcích 
pěstování GMO. Tato zpráva může být 
zdrojem cenných informací pro členské 
státy, které zvažují přijetí rozhodnutí na 
základě této směrnice.

(12) Členským státům by rovněž mělo být 
umožněno podložit rozhodnutí, která 
přijímají podle směrnice 2001/18/ES, 
důvody souvisejícími se sociálními a 
hospodářskými dopady, jež by mohly 
vyplývat z pěstování určitého GMO na 
území dotyčného členského státu. Může se 
jednat o důvody související s nutností nebo 
ochotou zabránit přítomnosti GMO v 
jiných produktech, jako jsou specifické 
nebo zvláštní produkty, s nutností chránit 
rozmanitost zemědělské produkce či 
potřebou zajistit čistotu osiva, sadby 
a rozmnožovacího materiálu rostlin. Kromě 
toho Komise, v souladu s výzvou 
obsaženou v závěrech Rady z 5. prosince 
2008 o geneticky modifikovaných 
organismech, předložila Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o sociálních a 
hospodářských důsledcích pěstování GMO. 
Tato zpráva může být zdrojem cenných 
informací pro členské státy, které zvažují 
přijetí rozhodnutí na základě této směrnice.

__________________
1 Doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 o pokynech pro vytváření 
vnitrostátních opatření pro koexistenci k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
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v konvenčních a ekologických plodinách 
(Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(12a) Kromě toho by členské státy měly ve 
vzájemné spolupráci vytvořit vhodné 
„nárazníkové zóny“ mezi oblastmi, kde se 
GMO nepěstují, a oblastmi, kde se pěstují, 
a zabránit tak nezamýšleným důsledkům 
přeshraniční kontaminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lorenzo Fontana

Postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
této směrnice by se měly vztahovat na 
pěstování, nikoliv na volný oběh a dovoz 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, jako 
takových či obsažených v produktech, a 
produktů jejich sklizně, a měly by být 
navíc v souladu se Smlouvami, zejména 
pokud jde o zásadu nerozlišování mezi 
vnitrostátními a zahraničními produkty, 
zásadu proporcionality a článek 34, 
článek 36 a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o 

(13) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
této směrnice by se měly vztahovat na 
pěstování a mohou podle uvážení 
členského státu zahrnovat volný oběh a 
dovoz geneticky modifikovaného osiva, 
sadby a rozmnožovacího materiálu rostlin, 
jako takových či obsažených v produktech, 
a produktů jejich sklizně.
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fungování EU. 

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
této směrnice by se měly vztahovat na 
pěstování, nikoliv na volný oběh a dovoz 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, jako 
takových či obsažených v produktech, a 
produktů jejich sklizně, a měly by být 
navíc v souladu se Smlouvami, zejména 
pokud jde o zásadu nerozlišování mezi 
vnitrostátními a zahraničními produkty,
zásadu proporcionality a článek 34, článek 
36 a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování 
EU.

(13) Omezení nebo zákazy přijaté podle 
této směrnice by se měly vztahovat na 
pěstování, oběh a dovoz geneticky 
modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, jako 
takových či obsažených v produktech, a 
produktů jejich sklizně, a měly by být 
navíc v souladu se Smlouvami, zejména 
pokud jde o zásadu proporcionality a 
článek 34, článek 36 a čl. 216 odst. 2 
Smlouvy o fungování EU.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na uplatňování zásady předběžné opatrnosti by mělo být členským státům 
umožněno zamítnout uvedení GMO na trh a tím i jejich dovoz. Zajištění bezpečnosti 
spotřebitelů musí převážit nad zájmy zemědělsko-potravinářských průmyslových odvětví.

Pozměňovací návrh 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) Omezení nebo zákazy přijaté podle (13) Omezení nebo zákazy přijaté 



PE539.851v01-00 72/116 AM\1037402CS.doc

CS

této směrnice by se měly vztahovat na 
pěstování, nikoliv na volný oběh a dovoz 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, jako 
takových či obsažených v produktech, a 
produktů jejich sklizně, a měly by být 
navíc v souladu se Smlouvami, zejména 
pokud jde o zásadu nerozlišování mezi 
vnitrostátními a zahraničními produkty, 
zásadu proporcionality a článek 34, článek 
36 a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování 
EU.

členskými státy by se měly vztahovat na 
pěstování a na volný oběh a dovoz 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, jako 
takových či obsažených v produktech, a 
produktů jejich sklizně, a měly by být v 
souladu se Smlouvami, zejména pokud jde 
o zásadu nerozlišování mezi vnitrostátními 
a zahraničními produkty, zásadu 
proporcionality a článek 34, článek 36 a čl. 
216 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Nicola Caputo

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém svém území 
nebo jeho části ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost a nejpozději do dvou let 
ode dne, kdy byly souhlas nebo povolení 
uděleny, za předpokladu, že uplynula 
stanovená doba, během níž měla Komise 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením.

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO nebo skupin GMO 
definovaných na základě určité plodiny 
nebo znaku či všech GMO na celém svém 
území nebo jeho části ode dne vstupu 
povolení Unie v platnost a po celou dobu 
platnosti souhlasu nebo povolení, za 
předpokladu, že uplynula stanovená doba, 
během níž měla Komise možnost vyjádřit 
se k navrhovaným opatřením.

__________________ __________________
1 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 

1 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 
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služby informační společnosti (Úř. věst. L 
204, 21.7.1998, s. 37).

služby informační společnosti (Úř. věst. L 
204, 21.7.1998, s. 37).

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém svém území 
nebo jeho části ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost a nejpozději do dvou let 
ode dne, kdy byly souhlas nebo povolení
uděleny, za předpokladu, že uplynula 
stanovená doba, během níž měla Komise 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením.

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém svém území 
nebo jeho části před datem vstupu 
povolení Unie v platnost a po celou dobu 
platnosti souhlasu nebo povolení, za 
předpokladu, že uplynula stanovená doba,
během níž měla Komise možnost vyjádřit 
se k navrhovaným opatřením. Dotyčný 
členský stát by měl Komisi sdělit 
navrhovaná opatření nejpozději 75 dní 
před udělením souhlasu, aby jí umožnil se 
k nim vyjádřit, a během této doby by 
taková opatření neměl přijímat ani 
provádět. Po uplynutí této doby by měl 
členský stát přijmout opatření v původně 
navrhované podobě, nebo v podobě 
pozměněné tak, aby byly zohledněny 
připomínky Komise.

__________________ __________________
1 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).

1 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).
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Or. it

Pozměňovací návrh 129
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém svém území 
nebo jeho části ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost a nejpozději do dvou let 
ode dne, kdy byly souhlas nebo povolení 
uděleny, za předpokladu, že uplynula 
stanovená doba, během níž měla Komise 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením.

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat  
informačnímu postupu na unijní úrovni 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
rady 98/34/ES1. Členské státy mohou 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, a to bez 
jakýchkoliv omezení, pokud jde o čas nebo 
o dobu trvání.

__________________ __________________
1 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).

1 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. fr

Pozměňovací návrh 130
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém svém území 
nebo jeho části ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost a nejpozději do dvou let 
ode dne, kdy byly souhlas nebo povolení 
uděleny, za předpokladu, že uplynula 
stanovená doba, během níž měla Komise 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
opatřením.

(14) Opatření členských států přijatá podle 
této směrnice by měla podléhat 
kontrolnímu a informačnímu postupu na 
unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly 
ze strany Unie a poskytování informací 
není nutné navíc stanovit použití směrnice 
Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. 
Členské státy mohou omezit nebo zakázat 
pěstování všech GMO, skupiny GMO 
nebo určitého GMO na celém svém území 
nebo jeho části ode dne vstupu povolení 
Unie v platnost a po celou dobu platnosti 
souhlasu nebo povolení.

__________________ __________________
1 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).

1 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. en

Odůvodnění

Slučitelné s PN 17 návrhu doporučení. I Komise umožnila ve svém návrhu vládám, aby 
zakázaly určité nebo všechny GMO. Rada se neřídila návrhem Komise ani postojem 
Parlamentu v prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 131
Biljana Borzan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14a) Během odkladné lhůty by žadatel o 
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povolení nebo jeho držitel, na něhož by se 
vztahovala opatření, kterými se omezuje 
nebo zakazuje pěstování některých GMO 
nebo skupiny GMO v členském státě, 
neměl provádět žádné činnosti spojené 
s pěstováním tohoto GMO nebo skupiny 
GMO v tomto členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li 
při něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření.

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li 
při něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření. Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a členské státy by se 
navíc měly zasadit o vytvoření rozsáhlé 
sítě vědeckých organizací, v níž by byly 
zastoupeny všechny disciplíny včetně 
ekologických, a měly by spolupracovat ve 
snaze zjišťovat již v rané fázi potenciální 
rozdíly ve vědeckých názorech s cílem 
vyřešit či objasnit sporné vědecké otázky. 
Komise a členské státy by měly zajistit, 
aby byly k dispozici zdroje nezbytné k 
provádění nezávislého výzkumu 
potenciálních rizik vyvolaných záměrným 
uvolněním GMO nebo jejich uvedením na 
trh a aby prosazování práv duševního 
vlastnictví nebránilo nezávislým vědeckým 
pracovníkům v přístupu k veškerému 
relevantnímu materiálu.

Or. en
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Odůvodnění

Znění převzaté z postoje EP v prvním čtení, které je možné považovat za doplněk k 
pozměňovacímu návrhu 18 návrhu doporučení. Spolupráce v oblasti výzkumu je nezbytnou 
podmínkou pro vhodné posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 133
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li při 
něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření.

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li při 
něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření týkající se zdraví lidí 
či zvířat a ochrany životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li 
při něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření.

(15) Rozhodnutí členských států, kterými 
omezují nebo zakazují pěstování GMO na 
celém svém území nebo jeho části, by 
neměla bránit provádění 
biotechnologického výzkumu, jsou-li 
při něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření a neoslabuje-li 
výzkum dodržování důvodů, na jejichž 
základě byl zákaz zaveden.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k významu vědeckých 
důkazů pro rozhodování o zákazu či 
povolení GMO by měly úřad EFSA a 
členské státy využít činnosti 
akreditovaných veřejných a soukromých 
výzkumných institucí s cílem zajistit 
neustálé informování a pravidelné 
zveřejňování výsledků výzkumu rizika či 
důkazů o případném náhodném výskytu, 
kontaminaci nebo hrozbě GMO pro 
životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Julie Girling

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve dva roky
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve pět let
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 



AM\1037402CS.doc 79/116 PE539.851v01-00

CS

členský stát by měl návrh těchto opatření 
předat Komisi nejpozději 75 dní před jejich 
přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

členský stát by měl návrh těchto opatření 
předat Komisi nejpozději 75 dní před jejich 
přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Paul Brannen

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve dva roky
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 
členský stát by měl návrh těchto opatření 
předat Komisi nejpozději 75 dní před jejich 
přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve pět let
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 
členský stát by měl návrh těchto opatření 
předat Komisi nejpozději 75 dní před jejich 
přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.
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Or. en

Odůvodnění

Důsledek navrženého pozměňovacího návrhu k čl. 26b odst. 5.

Pozměňovací návrh 138
Jan Huitema

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve dva roky 
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 
členský stát by měl návrh těchto opatření 
předat Komisi nejpozději 75 dní před 
jejich přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu s GMO 
nebo jeho povolení a to nejdříve dva roky
poté, co byly tento souhlas nebo povolení 
uděleny, členský stát by měl mít možnost 
požádat prostřednictvím Komise, aby 
držitel souhlasu nebo povolení příslušnou 
zeměpisnou působnost upravil. Jestliže 
držitel souhlasu nebo povolení výslovně 
ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít 
členský stát možnost přijmout odůvodněná 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování uvedeného GMO. Dotyčný 
členský stát by měl návrh těchto 
odůvodněných opatření veřejně sdělit
Komisi nejpozději 75 dní před jejich 
přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna 
úprava zeměpisné působnosti souhlasu s 
GMO nebo jeho povolení a to nejdříve dva 
roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, členský stát by měl mít 
možnost požádat prostřednictvím Komise, 
aby držitel souhlasu nebo povolení 
příslušnou zeměpisnou působnost upravil. 
Jestliže držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně ani mlčky souhlas nevyjádří, měl 
by mít členský stát možnost přijmout 
odůvodněná opatření omezující nebo 
zakazující pěstování uvedeného GMO. 
Dotyčný členský stát by měl návrh těchto 
opatření předat Komisi nejpozději 75 dní 
před jejich přijetím, aby Komisi 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 tak, aby 
zohlednil připomínky Komise.

(16) Členský stát by měl mít kdykoliv 
možnost změnit své rozhodnutí a zajistit 
úpravu zeměpisné působnosti povolení 
určitého GMO, stejně jako možnost 
přijmout opatření omezující nebo 
zakazující pěstování uvedeného GMO.

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a 
objektivních okolností odůvodněna 
úprava zeměpisné působnosti souhlasu s 

(16) Pokud je to považováno za vhodné a 
nejdříve dva roky poté, co byl udělen
souhlas s GMO nebo jeho povolení, by
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GMO nebo jeho povolení a to nejdříve dva 
roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, členský stát by měl mít 
možnost požádat prostřednictvím Komise, 
aby držitel souhlasu nebo povolení 
příslušnou zeměpisnou působnost upravil.
Jestliže držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně ani mlčky souhlas nevyjádří, měl 
by mít členský stát možnost přijmout 
odůvodněná opatření omezující nebo 
zakazující pěstování uvedeného GMO.
Dotyčný členský stát by měl návrh těchto 
opatření předat Komisi nejpozději 75 dní 
před jejich přijetím, aby Komisi 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 tak, aby zohlednil 
připomínky Komise.

členský stát měl moci přijmout opatření 
omezující nebo zakazující pěstování 
uvedeného GMO na celém svém území 
nebo jeho části. Tato opatření by měla být 
oznámena Komisi nejpozději 75 dní před 
jejich přijetím, aby Komise měla možnost 
se k nim nezávazně vyjádřit. Dotčený 
členský stát by během tohoto období 
neměl přijímat ani provádět uvedená 
opatření. Po uplynutí této doby by mělo 
být členskému státu umožněno přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo, pokud by to dotčený členský stát 
považoval za vhodné, v podobě pozměněné 
tak, aby zohlednil připomínky Komise. 
V případě, že se lhůta 75 dnů zcela nebo 
částečně překrývá s obdobím výsevu 
druhu plodin, ke kterým patří povolený 
GMO, měl by být členský stát oprávněn 
uplatnit zákaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Biljana Borzan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(16a) Během odkladné lhůty by žadatel o 
povolení nebo jeho držitel, na něhož by se 
vztahovala opatření, kterými se omezuje 
nebo zakazuje pěstování některých GMO 
nebo skupiny GMO v členském státě, 
neměl provádět žádné činnosti spojené 
s pěstováním tohoto GMO nebo skupiny 
GMO v tomto členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Členský stát by měl být schopen 
požádat příslušný orgán nebo Komisi, aby 
opět začlenily celé jeho území nebo jeho 
část do zeměpisné působnosti souhlasu 
nebo povolení, z nichž byly dříve 
vyloučeny. V takovém případě by nemělo 
být třeba předávat danou žádost držiteli 
souhlasu nebo povolení a žádat o jejich 
souhlas. Příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas nebo Komise podle 
směrnice 2001/18/ES či podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003, by měly odpovídajícím 
způsobem upravit zeměpisnou působnost 
souhlasu nebo rozhodnutí o povolení.

(17) Členský stát by měl být rovněž
schopen požádat příslušný orgán nebo 
Komisi, aby opět začlenily celé jeho území 
nebo jeho část do zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, z nichž byly dříve 
vyloučeny. Příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas nebo Komise podle 
směrnice 2001/18/ES či podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003, by v takovém případě
měly odpovídajícím způsobem upravit 
zeměpisnou působnost souhlasu nebo 
rozhodnutí o povolení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Členský stát by měl být schopen 
požádat příslušný orgán nebo Komisi, aby 
opět začlenily celé jeho území nebo jeho 
část do zeměpisné působnosti souhlasu 
nebo povolení, z nichž byly dříve 
vyloučeny. V takovém případě by nemělo 
být třeba předávat danou žádost držiteli 
souhlasu nebo povolení a žádat o jejich 

vypouští se



PE539.851v01-00 84/116 AM\1037402CS.doc

CS

souhlas. Příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas nebo Komise podle 
směrnice 2001/18/ES či podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003, by měly odpovídajícím 
způsobem upravit zeměpisnou působnost 
souhlasu nebo rozhodnutí o povolení.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s vypuštěním „fáze I“.

Pozměňovací návrh 144
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Písemný souhlas nebo rozhodnutí o 
povolení, které byly vydány nebo přijaty a 
jejichž zeměpisná působnost je omezena na 
určité oblasti, nebo opatření přijatá 
členskými státy v souladu s touto směrnicí, 
jež omezují nebo zakazují pěstování GMO, 
by neměly bránit nebo omezovat používání 
povolených GMO jinými členskými státy. 
Touto směrnicí a vnitrostátními opatřeními 
přijatými podle ní by navíc neměly být 
dotčeny požadavky podle právních 
předpisů Unie týkající se nezáměrné nebo 
náhodné přítomnosti GMO v odrůdách 
osiva, sadby nebo rozmnožovacího 
materiálu rostlin, které nebyly geneticky 
modifikovány, a neměly by bránit 
pěstování odrůd, jež tyto požadavky 
splňují.

(18) Písemný souhlas nebo rozhodnutí o 
povolení, které byly vydány nebo přijaty a 
jejichž zeměpisná působnost je omezena na 
určité oblasti, nebo opatření přijatá 
členskými státy v souladu s touto směrnicí, 
jež omezují nebo zakazují pěstování GMO, 
by neměly bránit nebo omezovat používání 
povolených GMO jinými členskými státy 
za předpokladu, že jsou přijata vhodná 
opatření pro koexistenci, která zabrání 
přeshraniční kontaminaci. Touto směrnicí 
a vnitrostátními opatřeními přijatými podle 
ní by navíc neměly být dotčeny požadavky 
podle právních předpisů Unie týkající se 
nezáměrné nebo náhodné přítomnosti 
GMO v odrůdách osiva, sadby nebo 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
nebyly geneticky modifikovány, a neměly 
by bránit pěstování odrůd, jež tyto 
požadavky splňují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Písemný souhlas nebo rozhodnutí o 
povolení, které byly vydány nebo přijaty a 
jejichž zeměpisná působnost je omezena 
na určité oblasti, nebo opatření přijatá 
členskými státy v souladu s touto směrnicí, 
jež omezují nebo zakazují pěstování GMO, 
by neměly bránit nebo omezovat používání 
povolených GMO jinými členskými státy. 
Touto směrnicí a vnitrostátními 
opatřeními přijatými podle ní by navíc 
neměly být dotčeny požadavky podle 
právních předpisů Unie týkající se 
nezáměrné nebo náhodné přítomnosti 
GMO v odrůdách osiva, sadby nebo 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
nebyly geneticky modifikovány, a neměly 
by bránit pěstování odrůd, jež tyto 
požadavky splňují.

(18) Opatření přijatá členskými státy 
v souladu s touto směrnicí, jež omezují 
nebo zakazují pěstování GMO, by neměly 
bránit nebo omezovat používání 
povolených GMO jinými členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s vypuštěním „fáze I“.

Pozměňovací návrh 146
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18a) Aby se zajistilo, že pěstování GMO 
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nepovede k nezáměrné přítomnosti GMO 
v jiných produktech a v jiných odvětvích 
zemědělství, je zapotřebí přijmout účinná 
opatření pro koexistenci. Členské státy by 
tudíž měly mít podle směrnice 2001/18/ES 
povinnost přijmout pravidla, jež se uplatní 
na jejich území, aby se předešlo této 
nezáměrné přítomnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zejména 
jakékoli možné přeshraniční kontaminaci 
z členského státu či regionu, v němž bylo 
takové pěstování povoleno, na území 
členského státu či regionu, v němž je 
takové pěstování zakázáno. Doporučení 
Komise ze dne 13. července 2010 obsahuje 
pokyny pro členské státy pro 
vypracovávání vnitrostátních opatření pro   
koexistenci1a, a to i v příhraničních 
oblastech.

_________________
1a Doporučení Komise ze dne 13. července 
2010 o pokynech pro vytváření 
vnitrostátních opatření pro koexistenci k 
předcházení nezáměrné přítomnosti GMO 
v konvenčních a ekologických plodinách 
(Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Postoj Rady
Bod odůvodnění 20

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Touto směrnicí nejsou dotčeny 
povinnosti členských států, pokud jde o 
volný pohyb tradičního osiva, sadby, 
rozmnožovacího materiálu rostlin a 
produktů sklizně podle příslušného práva 
Unie a v souladu se Smlouvou o 
fungování EU.

(20) Touto směrnicí nejsou posíleny 
povinnosti členských států, pokud jde o 
volný pohyb tradičního osiva, sadby, 
rozmnožovacího materiálu rostlin a 
produktů sklizně, a otevírají se perspektivy 
týkající se unijního práva použitelného 
v oblasti svrchovanosti států.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento text by neměl být chápán jako ústupek z vymezeného prostoru svrchovanosti států, 
nýbrž jako zcela jednoznačný precedens ve prospěch zajištění subsidiarity v pravém slova 
smyslu, která definuje pravomoc Unie v oblastech, v níž členské státy již pravomoc postrádají.

Pozměňovací návrh 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Postoj Rady
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(20a) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany spotřebitelů, členské státy by 
měly rovněž přijmout opatření pro 
označování a účinné poskytování 
informací, čímž zajistí úplnou 
transparentnost týkající se přítomnosti 
GMO na jejich území a v produktech, 
které jsou na tomto území vyráběny nebo 
uváděny na trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21a) Komise bude v souladu s článkem 
207 SFEU nadále zajišťovat obhajobu 
všech stížností podaných proti opatřením 
přijatým v této oblasti členským státem 
před orgány WTO pro řešení sporů.

Or. en



PE539.851v01-00 88/116 AM\1037402CS.doc

CS

Odůvodnění

Jelikož nové články umožňují členským státům přijmout vnitrostátní zákaz pěstování GMO z 
jiných důvodů, než jsou důvody týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, existuje 
jasné riziko, že tato omezující opatření by mohla být napadena před panelem WTO pro řešení 
sporů. Pokud by došlo k takové události, musíme zajistit, že obranná čára bude stejná v celé 
Unii a že členské státy při řešení možných mezinárodních sporů nezůstanou samy. Navržené 
znění bylo převzato z pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 29. 4. 2011 zaslaného 
Evropské radě dne 5. 5. 2011.

Pozměňovací návrh 150
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21a) Sousedící členské státy by měly 
spolupracovat při zajišťování náležitého 
sdílení informací, aby bylo zaručeno 
účinné fungování opatření pro 
koexistenci v příhraničních oblastech 
a aby se zamezilo přeshraničnímu 
uvolňování z členského státu, v němž bylo 
pěstování určitého GMO povoleno, na 
území sousedního členského státu, v němž 
je takové pěstování zakázáno.  

Or. fr

Odůvodnění

V návrhu změny směrnice 2001/18/ES by měla být věnována zvýšená pozornost problematice 
koexistence v pohraničních oblastech, která nebyla zatím dostatečně brána v úvahu.

Pozměňovací návrh 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21 b (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21b) Ustanoveními čl. 26b a 26c 
směrnice 2001/18/ES není dotčen článek 
23 této směrnice ani článek 34 nařízení 
(ES) č. 1829/20031a.

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 
2003 o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 
18.10.2003, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise bude v souladu s článkem 207 
SFEU nadále zajišťovat obhajobu všech 
stížností podaných proti opatřením 
přijatým v této oblasti členským státem 
před orgány WTO pro řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož nové články umožňují členským státům přijmout vnitrostátní zákaz pěstování GMO z 
jiných důvodů, než jsou důvody týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, existuje 
jasné riziko, že tato omezující opatření by mohla být napadena před panelem WTO pro řešení 
sporů. Pokud by došlo k takové události, musíme zajistit, že obranná čára bude stejná v celé 
Unii a že členské státy při řešení možných mezinárodních sporů nezůstanou samy. Navržené 
znění bylo převzato z pracovního dokumentu útvarů Komise ze dne 29. 4. 2011 zaslaného 
Evropské radě dne 5. 5. 2011.
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Pozměňovací návrh 153
Younous Omarjee

Postoj Rady
Bod odůvodnění 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Doporučení Komise ze dne 13. 
července 2010 obsahuje pokyny pro 
členské státy pro vypracovávání opatření 
pro koexistenci, a to i v pohraničních 
oblastech.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Bod odůvodnění 23

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(23) Směrnice 2001/18/ES by měla být 
odpovídajícím způsobem změněna,

(23) Směrnice 2001/18/ES a nařízení (EU) 
č. 1829/20031a by měly být odpovídajícím 
způsobem změněny,

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 
2003 o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 
18.10.2003, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabývat se nedostatky v postupu povolování nejen v této směrnici, ale také v nařízení 
č. 1829/2003, protože pěstování GMO může být povoleno také v souladu s tímto nařízením.
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Pozměňovací návrh 155
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Článek -1 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/18/ES se vkládají nové 
články, které znějí:

-1) Směrnice 2001/18/ES se mění takto:

„Článek -1

Pěstování geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) a jejich uvádění na trh 
musí být na celém území Evropské unie 
zakázány."

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/18/ES se vkládají nové 
články, které znějí:

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
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Směrnice 2001/18/ES

Článek 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1) Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Volný oběh

Aniž je dotčen článek 23 nebo článek 26b, 
nesmějí členské státy zakázat či omezit 
uvádění na trh geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů s jejich obsahem, 
které vyhovují požadavkům této směrnice, 
ani tomu nijak bránit.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl již zahrnut ve zprávě Evropského parlamentu z prvního čtení. 
Do článku 22 je třeba začlenit odkaz na novou možnost členských států omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na jejich území, v opačném případě by směrnice 2001/18 obsahovala 
odporující si články.

Pozměňovací návrh 158
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2001/18/ES

Článek 25

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1a) V článku 25 se vkládá odstavec, který 
zní:

„5a Aniž je dotčena ochrana práv 
duševního vlastnictví, nesmí být omezen 
přístup k materiálu potřebnému 
k provádění nezávislého výzkumu 
potenciálních rizik způsobených 
záměrným uvolněním GMO nebo jejich 
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uvedením na trh, jako je například osivo, 
nebo v něm bráněno.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl již zahrnut ve zprávě Evropského parlamentu z prvního čtení. 
Opatření popsaná v této směrnici jsou neoddělitelně spjata s důkladným hodnocením rizik.

Pozměňovací návrh 159
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 7 – odst. 3, čl. 18 – odst.1, čl. 23 – odst. 2 a čl. 30 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1b) V čl. 7 odst. 3, čl. 18 odst. 1 a čl. 23 
odst. 2 se odkaz na čl. 30 odst. 2 
nahrazuje odkazem na čl. 30 odst. 3. V čl. 
30 odst. 3 se doplňují slova, která znějí: 
„Odchylně od čl. 5a odst. 3 a 4 nebude 
návrh opatření povolujícího GMO přijat, 
pokud Rada nepředloží kladné 
stanovisko.“

Or. en

Odůvodnění

Pan Juncker zcela jasně uvedl, že si naléhavě přeje demokratizovat postup rozhodování 
týkající se povolování GMO. Stávající návrh nabízí příležitost věnovat se této problematice 
ihned. Na období, než budou právní předpisy o GMO uvedeny do souladu se Smlouvou, je 
rychlým řešením nahrazení odkazu na regulativní postup odkazem na regulativní postup s 
kontrolou, pokud je doplněn ustanovením, jež demokratizuje postup.

Pozměňovací návrh 160
Nicola Caputo
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES

Článek 26 a – odstavec 1 

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

„Členské státy přijmou vhodná a závazná
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech na 
svém území a v oblastech hraničících se 
sousedními členskými státy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech. 

„1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech. Na 
žádost sousedního členského státu 
přijmou vhodná opatření k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO 
v pohraničních oblastech tohoto 
členského státu.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech. 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na svém území 
a v oblastech hraničících se sousedními 
členskými státy. Aby se zabránilo 
odporujícím si opatřením v sousedních 
zemích, Komise vypracuje minimální 
požadavky na úrovni Unie týkající se 
předcházení přeshraniční kontaminace.

Or. en

Odůvodnění

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Pozměňovací návrh 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
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Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech. 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na svém území 
a v oblastech hraničících se sousedními 
členskými státy. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byla členským státům zaručena možnost volby nepěstovat žádné GMO a aby byly 
chráněny zájmy zemědělců pracujících v tradičním a ekologickém zemědělství, nestačí pouze 
povzbudit členské státy, aby předcházely nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech. K 
zajištění účinné ochrany se zvláštním ohledem na přeshraniční oblasti by tato opatření měla 
být povinná v celé Unii.

Pozměňovací návrh 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

„1. Členské státy, v nichž může být určitý 
GMO pěstován na základě povolení 
vydaného podle článku 26a, přijmou 
veškerá vhodná opatření k předcházení 
nezáměrné přítomnosti GMO v jiných 
produktech v příhraničních oblastech 
sousedních členských států.“ 

Or. fr
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Odůvodnění

Členské státy, které povolí pěstování GMO, musí přijmout opatření nezbytná k tomu, aby 
zabránily přeshraniční kontaminaci.

Pozměňovací návrh 165
Susanne Melior

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech.

„1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k předcházení nezáměrné přítomnosti 
GMO v jiných produktech na svém území 
a v příhraničních oblastech sousedních 
členských států. V příhraničních 
oblastech sousedních členských států platí 
jednotná celoevropská pravidla pro 
dodržení vzdálenosti.“

Or. de

Odůvodnění

Případné pěstování GMO nesmí vést ke vzniku dalších nákladů pro tradiční ani ekologicky 
hospodařící zemědělské podniky. Členské státy by tudíž měly mít povinnost přijmout opatření 
k předcházení přítomnosti GMO v jiných produktech. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 
případné přeshraniční kontaminaci. Opatření jednotlivých států týkající se koexistence by 
přitom měla být koordinována právě v příhraničních oblastech, měla by být harmonizována a 
mělo by být možné je vzájemně porovnávat.

Pozměňovací návrh 166
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
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Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 a – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1) V článku 26 a odst. 1 se doplňuje tento 
pododstavec:

„Členské státy, v nichž může být určitý 
GMO pěstován na základě písemného 
souhlasu vydaného podle této směrnice 
a případně na základě rozhodnutí 
vydaného podle článku 19, jakož i na 
základě rozhodnutí o povolení přijatého 
podle článků 7 a 19 nařízení (ES) 
č. 1829/2003, přijmou veškerá vhodná
opatření k předcházení nezáměrné 
přítomnosti GMO v jiných produktech na 
svém území a v příhraničních oblastech 
sousedních členských států. Tato 
příslušná opatření oznámí Komisi."

Or. fr

Odůvodnění

Případné pěstování GMO nesmí vést ke vzniku dalších nákladů pro tradiční nebo ekologické 
zemědělské podniky. Členské státy, v nichž je povoleno pěstování určitého GMO, by tudíž 
měly mít povinnost přijmout vhodná opatření k předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech. Zvláštní pozornost je nutno věnovat jakékoli případné přeshraniční kontaminaci.

Pozměňovací návrh 167
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. -1 (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

-1. Při zahájení postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
povolení upřesní oznamovatel nebo 
žadatel seznam členských států nebo 
jejich částí, jichž se oznámení nebo žádost 
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o povolení týká.

Or. fr

Odůvodnění

V dokumentaci, kterou předloží žadatel, musí být jasně uvedena zeměpisná působnost žádostí 
o povolení.

Pozměňovací návrh 168
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Alojz Peterle

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
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souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

souhlasu nebo povolení může členský stát 
požádat o úpravu zeměpisné působnosti 
písemného souhlasu nebo povolení tak, 
aby bylo z pěstování vyloučeno celé území 
daného členského státu nebo jeho část. 
Požadavek se Komisi a případně 
příslušnému orgánu odpovědnému za 
vydání písemného souhlasu podle této 
směrnice předloží nejpozději do 60 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 60 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy a veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU o potravinách (nařízení (ES) č. 178/2002) stanoví jednotné zásady a 
povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké základny, účinná organizační opatření a 
postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv. To 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi úřadem EFSA jakožto vedoucím subjektem pro posouzení 
rizik, Komisí a členskými státy. Žadatel ani oznamovatel by ve fázi řízení rizik neměli mít 
žádnou oficiální úlohu. Tato směrnice a nařízení č. 1829/2003 vymezují úlohu oznamovatele a 
žadatele při plném provádění právních předpisů EU o potravinách.

Pozměňovací návrh 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
požádat Komisi, aby oznamovateli nebo
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oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část. Tento požadavek se 
Komisi předloží nejpozději do 30 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 30 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

žadateli předložila jeho žádost, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby bylo z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část. Tento požadavek se 
Komisi předloží nejpozději do 30 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 30 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část. Tento požadavek se 
Komisi předloží nejpozději do 30 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 30 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
požádat Komisi, aby oznamovateli nebo
žadateli předložila jeho žádost, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby bylo z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část. Tento požadavek se 
Komisi předloží nejpozději do 60 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 60 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
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1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část. Tento požadavek se 
Komisi předloží nejpozději do 30 dní ode 
dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 
odst. 2 této směrnice nebo do 30 dní od 
obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 
6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z pěstování 
vyloučeno celé území daného členského 
státu nebo jeho část, a to bez povinnosti 
podat v této souvislosti konkrétní 
odůvodnění, přičemž oznamovatel nebo 
žadatel může již od počátku uvést, zda se 
jeho oznámení nebo žádost vztahuje na 
celé území Unie nebo jen na území 
některého členského státu či na jeho část. 
Žádost členského státu se Komisi předloží 
nejpozději do 30 dní ode dne zaslání 
hodnotící zprávy podle čl. 14 odst. 2 této 
směrnice nebo do 30 dní od obdržení 
stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 6 a čl. 18 
odst. 6 nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise 
o požadavku tohoto členského státu 
bezodkladně informuje oznamovatele nebo 
žadatele, jakož i ostatní členské státy.

Or. fr
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Odůvodnění

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Pozměňovací návrh 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Článek 1 – odstavec 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát
prostřednictvím Komise požádat
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní 
členské státy.

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
požádat Komisi, aby informovala o jeho 
žádosti oznamovatele nebo žadatele a 
upravila zeměpisnou působnost, tak, aby
bylo z pěstování vyloučeno celé území 
daného členského státu nebo jeho část.
Tento požadavek musí být podložen 
důvody, jež jsou uvedeny například 
v odstavci 3 tohoto článku. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 90 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 
1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně, nejpozději 
však do 30 dnů, informuje oznamovatele 
nebo žadatele, jakož i ostatní členské státy. 

Or. it
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Odůvodnění

Zapojení stran s vlastními zájmy do postupu zaměřeného na úpravu týkající se veřejného 
zájmu není vhodným řešením pro dosažení spravedlivé rovnováhy mezi jednotlivými zájmy. 
Naopak by se tak legitimizoval nadměrný vstup „vlastních zájmů“ do procesu hodnocení a 
jednání na správní úrovni s cílem zajistit veřejné zájmy.

Pozměňovací návrh 175
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

1. Před zahájením postupu povolování 
konkrétního GMO je oznamovatel nebo 
žadatel vždy povinen požádat 28 členských 
států o povolení začlenit jejich území do 
působnosti své žádosti. Není možné, aby 
se žádost, kterou oznamovatel nebo 
žadatel podává, týkala území členského 
státu, který k tomu neposkytl výslovný 
souhlas.

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO může členský stát 
oznámit Komisi svůj záměr nepovolit 
pěstování daného GMO na celém svém
území nebo jeho části. V tomto případě má 
oznamovatel nebo žadatel možnost 
požádat Komisi nebo orgán vydávající 
povolení, aby náležitě upravily 
zeměpisnou působnost jeho oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu 
s částí C této směrnice nebo v souladu s 
nařízením (ES) č. 1829/2003. Tento 
požadavek se zašle Komisi nebo orgánu 
vydávajícímu povolení nejpozději do 30 
dní ode dne, kdy oznamovatel nebo žadatel 
obdržel oznámení Komise o rozhodnutí 
členského státu omezit nebo zakázat 
pěstování tohoto GMO. Komise o 
požadavku oznamovatele nebo žadatele
bezodkladně informuje zúčastněný členský 
stát a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26b – odst. 1
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování 
konkrétního GMO či během obnovování 
souhlasu nebo povolení může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele, aby upravil 
zeměpisnou působnost svého oznámení 
nebo žádosti předkládaných v souladu s 
částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003 tak, aby byla z 
pěstování vyloučeno celé území daného 
členského státu nebo jeho část. Tento 
požadavek se Komisi předloží nejpozději 
do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy 
podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 
30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle 
čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto 
členského státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

„Fáze I“, kterou zavedla Rada, stanoví, že členský stát prostřednictvím Komise požádá 
žadatele o vyjmutí jeho území ze zeměpisné působnosti žádosti. Takový požadavek by 
soukromým zúčastněným stranám přisoudil důležitou úlohu při postupu povolování. To není 
vhodné. „Fáze I“ odporuje veškerým zásadám nezávislého rozhodování a stala by se 
nebezpečným precedentem pro další právní předpisy.

Pozměňovací návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

vypouští se

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení 
či žádosti upravené s ohledem na výslovný 
či mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele 
či žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 

vypouští se
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působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení 
či žádosti upravené s ohledem na výslovný 
či mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele 
či žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Článek 1 – odstavec 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zapojení stran s vlastními zájmy do postupu zaměřeného na úpravu týkající se veřejného 
zájmu není vhodným řešením pro dosažení spravedlivé rovnováhy mezi jednotlivými zájmy. 
Naopak by se tak legitimizoval nadměrný vstup „vlasních zájmů“ do procesu hodnocení a 
jednání na správní úrovni s cílem zajistit veřejné zájmy.
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Pozměňovací návrh 181
Renate Sommer

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy jej 
Komise informuje o tomto požadavku. V 
případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy jej 
Komise informuje o tomto požadavku. V 
případě výslovně vyjádřeného souhlasu 
oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

(Tato změna se uplatní v rámci celého 
textu.)

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Alojz Peterle

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 

2. V případě, že je předložena žádost podle 
odstavce 1, provede se úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti výlučně 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
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V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

povolení.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU o potravinách (nařízení (ES) č. 178/2002) stanoví jednotné zásady a 
povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké základny, účinná organizační opatření a 
postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti potravin a krmiv. To 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi úřadem EFSA jakožto vedoucím subjektem pro posouzení 
rizik, Komisí a členskými státy. Žadatel ani oznamovatel by ve fázi řízení rizik neměli mít 
žádnou oficiální úlohu. Tato směrnice a nařízení č. 1829/2003 vymezují úlohu oznamovatele a 
žadatele při plném provádění právních předpisů EU o potravinách.

Pozměňovací návrh 183
Biljana Borzan

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy jej 
Komise informuje o tomto požadavku. V 
případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy jej 
Komise informuje o tomto požadavku. 
Komise takové oznámení nesouhlasu 
zveřejní do sedmi dnů od jeho obdržení. V 
případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti. Komise takový souhlas 
zveřejní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

2. Oznamovatel nebo žadatel se musí 
podřídit svrchovaným rozhodnutím 
členských států a nesmí souběžně podat 
žádnou žádost týkající se území členských 
států, které se výslovně či mlčky rozhodly 
omezit nebo zakázat GMO na svém území.
Zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti musí být tedy omezena pouze na 
území členských států, které výslovně 
a veřejně vyjádřily svůj souhlas 
s pěstováním GMO na svém území. 
Jakýkoliv nátlak na členské státy je 
nepřípustný a je považován za důvod 
k udělení odpovídajících finančních 
sankcí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Renate Sommer

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
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nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný 
nebo mlčky vyjádřený souhlas 
oznamovatele či žadatele.

nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný 
souhlas oznamovatele či žadatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či 
žadatele.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či 
žadatele, pod podmínkou, že Komise 
potvrdí platnost opatření pro koexistenci 
přijatých podle čl. 26a odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Případné pěstování GMO nesmí vést ke vzniku dalších nákladů pro tradiční nebo ekologické 
zemědělské podniky. Členské státy, v nichž je povoleno pěstování určitého GMO, by tudíž
měly mít povinnost přijmout vhodná opatření k předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech. Zvláštní pozornost je nutno věnovat jakékoli případné přeshraniční kontaminaci. 
Platnost těchto opatření musí potvrdit Komise.

Pozměňovací návrh 187
Alojz Peterle
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či 
žadatele.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či 
žadatele.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas Komise nebo 
orgánu vydávajícího povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Bart Staes
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za skupinu Verts/ALE

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

vypouští se

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení 
či žádosti upravené s ohledem na výslovný 
či mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele 
či žadatele.

Or. en

Odůvodnění

„Fáze I“, kterou zavedla Rada, stanoví, že členský stát prostřednictvím Komise požádá 
žadatele o vyjmutí jeho území ze zeměpisné působnosti žádosti. Takový požadavek by 
soukromým zúčastněným stranám přisoudil důležitou úlohu při postupu povolování. To není 
vhodné. „Fáze I“ odporuje veškerým zásadám nezávislého rozhodování a stala by se 
nebezpečným precedentem pro další právní předpisy.
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Pozměňovací návrh 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18

Čl. 26 b – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud oznamovatel nebo žadatel s 
požadavkem členského státu podle 
odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a 
členským státům do 30 dní ode dne, kdy 
jej Komise informuje o tomto požadavku. 
V případě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu oznamovatele nebo žadatele se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

Po 30 dnech ode dne oznámení ze strany 
oznamovatele nebo žadatele v případě, že 
Komise nebo orgán vydávající povolení 
nevyjádřili nesouhlas s žádostí, se 
prostřednictvím písemného souhlasu nebo 
povolení provede úprava zeměpisné 
působnosti oznámení nebo zeměpisné 
působnosti žádosti.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o 
povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či 
žadatele.

Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný či 
mlčky vyjádřený souhlas Komise nebo 
orgánu vydávajícího povolení.

Or. en


