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

Pozícia Rady
Citácia 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

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

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1 a článok 114,

Or. en

Odôvodnenie

Je pravdepodobné, že výlučný odkaz na článok 192 oslabí možnosť členského štátu zakázať 
pestovanie GMO z iných dôvodov, než sú dôvody týkajúce sa životného prostredia. V prípade 
zamietnutia dvojitého právneho základu bude pravdepodobne vhodnejšie ponechať 
navrhovaný článok 114.

Pozmeňujúci návrh 35
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie - 1 (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(-1) Pestovanie a uvádzanie na trh 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO) by malo byť zakázané na celom 
území Európskej únie. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. V tejto 
súvislosti je vhodným právnym základom 
článok 114 ZFEÚ, ktorý odráža túto 
komplexnú úroveň ochrany. Na celom 
území Únie by sa však mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti, životného 
prostredia, ako aj spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 114 ZFEÚ zaručuje vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, životného 
prostredia, ako aj spotrebiteľov, a preto poskytuje komplexnú ochranu. Článok 192 ods. 1 
ZFEÚ sa zameriava výlučne na environmentálne aspekty a v kontexte GMO nie je vhodným 
právnym základom.

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
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2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

2001/18/ES, pričom sa zohľadnia priame 
a nepriame, bezprostredné a neskoršie, 
ako aj kumulatívne účinky GMO 
a kumulatívne účinky GMO a s nimi
spojených prípravkov na ochranu rastlín 
na ľudské zdravie a životné prostredie.
Cieľom uvedeného postupu povoľovania je 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského života a zdravia, zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok zvierat, 
životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

Or. fr

Odôvodnenie

Kvôli špecifikám GMO existujú pochybnosti o ich neškodnosti. Okrem toho sú príčinou 
zvýšeného využívania prípravkov na ochranu rastlín. Preto je vhodné zmeniť spôsoby 
posudzovania používané úradom EFSA.

Pozmeňujúci návrh 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES so zreteľom na priame, 
nepriame, bezprostredné a neskoršie, ako 
aj kumulatívne dlhodobé účinky na 
ľudské zdravie a životné prostredie. 
Cieľom uvedeného postupu povoľovania je 
v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
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území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

ľudského života a zdravia, zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok zvierat, 
životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme objasnenia kľúčového obsahu posúdenia rizika uvedeného v prílohe II k smernici 
2001/18/ES spolu s odkazom na zásadu predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES, pričom sa zohľadnia priame 
a nepriame, bezprostredné a neskoršie, 
ako aj kumulatívne dlhodobé účinky 
na ľudské zdravie a životné prostredie. 
Cieľom uvedeného postupu povoľovania je 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského života a zdravia, zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok zvierat, 
životného prostredia, biodiverzity
a záujmov spotrebiteľov a zároveň 
zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného 
trhu. Na celom území Únie by sa mala 
dosiahnuť a udržiavať jednotná vysoká 
úroveň ochrany zdravia a životného 
prostredia.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu. Na celom 
území Únie by sa mala dosiahnuť 
a udržiavať jednotná vysoká úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia.

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa 
vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie 
podstúpili individuálne posúdenie rizika 
predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh 
Únie v súlade s prílohou II k smernici 
2001/18/ES, pričom sa zohľadnia priame 
a nepriame, bezprostredné a neskoršie, 
ako aj kumulatívne dlhodobé účinky 
na ľudské zdravie a životné prostredie. 
Toto posúdenie rizika obsahuje vedecké 
odporúčania, ktorých cieľom je prispieť k 
rozhodovaciemu procesu, na základe 
ktorého je vydané rozhodnutie o riadení 
rizika, v ktorom sa zohľadňujú aj iné 
legitímne faktory, ktoré sú v tejto veci 
relevantné. Cieľom uvedeného postupu 
povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a zdravia, zdravia 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa dopĺňa pozmeňujúci návrh 2 k návrhu odporúčania. Keďže 
rozlišovanie medzi posúdením rizika a riadením rizika má v kontexte výnimky veľký význam, 
táto zásada, ktorá je stanovená vo všeobecnom potravinovom práve a v nariadení 1829/2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, by sa tu mala spomenúť.
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Pozmeňujúci návrh 41
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Komisia a členské štáty by mali v 
súvislosti s posúdením rizika GMO 
prioritne zabezpečiť uplatňovanie záverov 
Rady pre životné prostredie, ktoré boli 
prijaté 4. decembra 2008, konkrétne 
riadne uplatňovanie právnych požiadaviek 
ustanovených v prílohe II k smernici 
2001/18/ES. Mali by sa predovšetkým 
prísne vyhodnotiť dlhodobé účinky 
geneticky modifikovaných plodín na 
životné prostredie, ako aj ich možné 
vplyvy na necieľové organizmy, náležite 
zohľadniť charakteristické vlastnosti 
prijímajúceho prostredia a zemepisných 
oblastí, v ktorých sa geneticky 
modifikované rastliny môžu pestovať, a 
vyhodnotiť možné environmentálne 
dôsledky spôsobené zmenami v používaní 
herbicídov v súvislosti s geneticky 
modifikovanými rastlinami, ktoré sú 
odolné voči herbicídom. Komisia by 
konkrétnejšie mala zaručiť, aby bol v 
primeranej lehote predložený návrh 
vykonávacieho nariadenia o posúdení 
rizika GMO na životné prostredie. Toto 
vykonávacie nariadenie by nemalo 
vychádzať zo zásady skutočnej zhody 
alebo z koncepcie porovnávacieho 
hodnotenia bezpečnosti a malo by 
zabezpečiť zlepšenie súčasných postupov, 
napríklad tým, že budú jasne určené 
priame a nepriame dlhodobé účinky, ako 
aj neistoty vo vedeckej oblasti.

Or. en



AM\1037402SK.doc 9/119 PE539.851v01-00

SK

Odôvodnenie

Založené na pozmeňujúcom návrhu 3 k návrhu odporúčania. Tento pozmeňujúci návrh 
objasňuje odkaz na dlho očakávaný, právne záväzný legislatívny akt o posúdení rizika na 
životné prostredie s cieľom zlepšiť súčasné postupy.

Pozmeňujúci návrh 42
Jan Huitema, Julie Girling

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Systém Únie týkajúci sa povoľovania
GMO musí náležite zohľadniť riziká a 
možnosti, ktoré ponúkajú inovácie v 
oblasti vedy a technológie. Najmä vývoj 
nových techník šľachtenia rastlín 
spochybňuje riziká, ktoré by sa mali vziať 
do úvahy. Niektoré techniky, napríklad 
cisgenéza, sa preukázali rovnako 
bezpečné ako bežné techniky šľachtenia 
rastlín, a preto by mohli byť vyňaté z 
rozsahu pôsobnosti týchto právnych 
predpisov. Predpokladom je cielený 
regulačný systém pre GMO s cieľom 
posilniť priekopnícke inovácie v tejto 
oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

Založené na pozmeňujúcom návrhu 3 k návrhu odporúčania. Tento pozmeňujúci návrh 
objasňuje odkaz na dlho očakávaný, právne záväzný legislatívny akt o posúdení rizika na 
životné prostredie s cieľom zlepšiť súčasné postupy.

Pozmeňujúci návrh 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Vykonávanie posúdenia 
rizikastanovené v prílohe II k smernici 
2001/18/ES je potrebné zlepšiť, najmä 
pokiaľ ide o dlhodobé účinky geneticky 
modifikovaných plodín na životné 
prostredie, ako aj ich možné vplyvy na 
necieľové organizmy, charakteristické 
vlastnosti prijímajúceho prostredia a 
zemepisné oblasti, v ktorých sa geneticky 
modifikované rastliny môžu pestovať, 
možné environmentálne dôsledky 
spôsobené zmenami v používaní 
herbicídov v súvislosti s geneticky 
modifikovanými rastlinami, ktoré sú 
odolné voči herbicídom, priame a 
nepriame dlhodobé účinky, ako aj neistoty 
vo vedeckej oblasti. Každé takéto 
zlepšenie, ako aj akúkoľvek zmenu
právneho statusu usmernenia pre 
posúdenie rizika GMO je potrebné 
dôkladné prediskutovať, a preto by mali 
byť v smernici 2001/18/ES riadne 
preskúmané.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie rizika stanovené v smernici 2001/18/ES je základnou zásadou v konaní o povolenie 
pestovania GMO. Akákoľvek zmena tejto zásady, napr. jej právny status alebo jej fungovanie, 
si zaslúži dôkladnú diskusiu, a preto by sa ňou tento pozmeňujúci návrh k tejto smernici 
nemal zaoberať, ale mala by sa riešiť skôr v kontexte jej preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 44
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) V rámci tejto smernice a jej 
následného vykonávania by sa vždy mala 
zohľadniť zásada predbežnej opatrnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Je potrebné v rámci tejto smernice 
a pri jej vykonávaní zohľadňovať zásadu 
predbežnej opatrnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2b) V rámci tejto smernice a pri jej 
vykonávaní je potrebné zohľadniť zásadu 
predbežnej opatrnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odkaz na zásadu predbežnej opatrnosti už bol zahrnutý do pozície Európskeho 
parlamentu v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci návrh 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Keďže podniky, ktoré pestujú GMO, 
sú totožné s podnikmi, ktoré vyrábajú 
lieky a pesticídy, je potrebné, aby verejné 
orgány zohľadňovali nezávislé a 
objektívne štúdie na túto tému.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2a) Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť uplatňovanie záverov Rady zo 
4. decembra 2008 o uplatňovaní právnych 
požiadaviek ustanovených v prílohe II k 
smernici 2001/18/ES. Na tento účel by 
Komisia mala Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr rok po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice predložiť 
legislatívny návrh zameraný na to, aby sa 
uvedená príloha uviedla do súladu 
s novými usmerneniami Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) 
k posudzovaniu rizík súvisiacich s GMO.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Lynn Boylan
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v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2b) Vzhľadom na súčasné politické 
súvislosti vrátane záväzku zvoleného 
predsedu Európskej komisie preskúmať 
konanie o povolenie pestovania a vysokú 
kontroverznosť pestovania GMO 
preukázanú v Európe by nadobudnutie 
účinnosti tejto smernice malo podliehať 
preskúmaniu rozhodovacieho procesu 
týkajúceho sa povolenia pestovania GMO, 
ako je uvedené v smernici 2001/18/ES a 
nariadení ES (č.) 1829/2003, s cieľom 
zabezpečiť, aby žiadne GMO neboli 
povolené proti vôli väčšiny členských 
štátov a Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2b) Používanie technológií, ktoré neboli 
odskúšané ani posúdené príslušnými a 
nezávislými orgánmi, vedie k zvýšenému 
ohrozeniu verejného zdravia. Je potrebné 
zabezpečiť vypracovanie objektívnych a 
nezávislých štúdií na túto tému a zvýšiť 
investície do výskumu s cieľom prehĺbiť 
vedecké poznatky o týchto geneticky 
modifikovaných organizmoch a o 
dôsledkoch ich používania, zverejňovať 
výsledky týchto štúdií a podporovať 
diskusie na túto tému.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 51
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2b) Príloha II k smernici 2001/18/ES by 
sa mala posilniť začlenením usmernení 
zverejnených úradom EFSA v novembri 
2010, súvisiacich so závermi Rady 
ministrov životného prostredia z decembra 
2008, pokiaľ ide o environmentálne 
hodnotenie rizík súvisiacich s GMO.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť posilnenie postupov posudzovania GMO. 
Úrad EFSA pracoval na aktualizácii usmernení a v novembri 2010 zverejnil revidovaný 
dokument. Komisia však dosiaľ nepredložila žiaden návrh, ktorý by týmto ustanoveniam dával 
normatívne účinky. Preto je zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu začleniť usmernenia 
úradu EFSA, ktoré sa týkajú posudzovania environmentálnych rizík, do prílohy II k smernici 
2001/18/ES, a tak legislatívne skonkretizovať posilnenie centralizovaného posudzovania.

Pozmeňujúci návrh 52
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 c (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2c) Je potrebné, aby sa zohľadnili 
politické súvislosti, a najmä politický 
záväzok, ktorý 15. júla 2014 vyjadril 
zvolený predseda Európskej komisie, 
urýchlene preskúmať súčasný 
rozhodovací proces uplatňovaný na 
geneticky modifikované organizmy. 
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Geneticky modifikované organizmy by 
nemali byť povolené proti vôli väčšiny 
demokraticky zvolených vlád a poslancov 
Európskeho parlamentu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa dopĺňa pozmeňujúci návrh 4 k návrhu odporúčania, a 
konkrétnejšie odkazuje na prejav pána Junckera v pléne.

Pozmeňujúci návrh 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 c (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2c) Vzhľadom na skutočnosť, že 
pestovanie GMO závisí od nákladných 
technológií, či už pri ich získavaní, alebo 
pestovaní, a tiež na skutočnosť, že ide o 
patentované semená, predstavuje toto 
pestovanie mnohomiliónový biznis, ktorý 
má len málo alebo nemá nič spoločného s 
potravinovým zabezpečením alebo 
ochranou biodiverzity.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Odôvodnenie 2 d (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(2d) V situácii, keď veľké hospodárske 
skupiny presadzujú pestovanie produktov, 
ktoré si patentovali a ktoré sú odolnejšie a 
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rýchlejšie sa rozmnožujú, sú po celom 
svete ohrozené milióny ľudí, ktorých 
poľnohospodárska činnosť každoročne 
závisí od používania semien 
patentovaných týmito skupinami, čo im 
znemožňuje dosiahnuť stabilitu a uživiť 
sa.

Or. pt

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(3) Okrem povolenia na uvedenie na trh 
musia geneticky modifikované odrody 
spĺňať aj požiadavky práva Únie týkajúcich 
sa uvádzania osiva a množiteľského 
materiálu rastlín na trh, ktoré sú stanovené 
najmä v smerniciach Rady 66/401/EHS1, 
66/402/EHS2, 68/193/EHS3, 98/56/ES4, 
99/105/ES5, 2002/53/ES6, 2002/54/ES7, 
2002/55/ES8, 2002/56/ES9, 2002/57/ES10 a 
2008/90/ES11. Pokiaľ ide o uvedené 
smernice, smernice 2002/53/ES a 
2002/55/ES obsahujú ustanovenia, ktoré 
členským štátom umožňujú za určitých 
presne vymedzených podmienok zakázať 
používanie odrody na celom svojom území 
alebo na jeho časti alebo stanoviť 
primerané podmienky pre pestovanie 
odrody.

(3) Okrem povolenia na uvedenie na trh 
musia geneticky modifikované odrody 
spĺňať aj požiadavky práva Únie týkajúcich 
sa uvádzania osiva a množiteľského 
materiálu rastlín na trh, ktoré sú stanovené 
najmä v smerniciach Rady 66/401/EHS6, 
66/402/EHS7, 98/56/ES9, 99/105/ES10, 
2002/53/ES11, 2002/54/ES12, 2002/55/ES13, 
2002/56/ES14, 2002/57/ES15 a 
2008/90/ES16. Pokiaľ ide o uvedené 
smernice, smernice 2002/53/ES a 
2002/55/ES obsahujú ustanovenia, ktoré 
členským štátom umožňujú za určitých 
presne vymedzených podmienok zakázať 
používanie odrody na celom svojom území 
alebo na jeho časti alebo stanoviť 
primerané podmienky pre pestovanie 
odrody.

__________________ __________________
1 Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 
1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. 
v. ES P 125, 11.7.1966, s. 2298).

6 Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 
1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. 
v. ES P 125, 11.7.1966, s. 2298).

2 Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 
1966 týkajúca sa obchodovania s osivom 
obilnín (Ú. v. ES P 125 11.7.1966, s. 
2309).

7 Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 
1966 týkajúca sa obchodovania s osivom 
obilnín (Ú. v. ES P 125 11.7.1966, s. 
2309).
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3 Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 
1968 o obchodovaní s materiálom na 
vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. 
ES L 93, 17.4.1968, s. 15).
4 Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 
o obchodovaní s množiteľským materiálom 
okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 
13.8.1998, s. 16).

9 Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 
o obchodovaní s množiteľským materiálom 
okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 
13.8.1998, s. 16).

5 Smernica Rady 99/105/ES z 22. 
decembra 1999 o uvádzaní množiteľského 
materiálu lesných kultúr na trh (Ú. v. ES L 
11, 15.1.2000, s. 17).

10 Smernica Rady 99/105/ES z 22. 
decembra 1999 o uvádzaní množiteľského 
materiálu lesných kultúr na trh (Ú. v. ES L 
11, 15.1.2000, s. 17).

6 Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 
2002 o spoločnom katalógu odrôd 
poľnohospodárskych rastlinných druhov
(Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

11 Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 
2002 o spoločnom katalógu odrôd 
poľnohospodárskych rastlinných druhov 
(Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

7 Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. 
ES L 193, 20.7.2002, s. 12).

12 Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. 
ES L 193, 20.7.2002, s. 12).

8 Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. 
v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

13 Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. 
v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

9 Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov 
(Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

14 Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov 
(Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

10 Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom olejnín a 
priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 
20.7.2002, s. 74).

15 Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 
2002 o obchodovaní s osivom olejnín a 
priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 
20.7.2002, s. 74).

11 Smernica Rady 2008/90/ES z 29. 
septembra 2008 o uvádzaní množiteľského 
materiálu ovocných drevín a ovocných 
drevín určených na výrobu ovocia do 
obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).

16 Smernica Rady 2008/90/ES z 29. 
septembra 2008 o uvádzaní množiteľského 
materiálu ovocných drevín a ovocných 
drevín určených na výrobu ovocia do 
obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť špecifiká viniča a vidieckych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.
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Pozmeňujúci návrh 56
Lorenzo Fontana

Pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, 
nesmú členské štáty zakázať alebo 
obmedziť jeho voľný pohyb na svojom 
území, ani mu v takomto pohybe brániť, 
a to s výnimkou podmienok stanovených 
v práve Únie.

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva 
a množiteľského materiálu rastlín na trh, 
členské štáty napriek tomu smú zakázať 
alebo obmedziť jeho použitie či brániť
v jeho voľnom pohybe na svojom území.

Or. it

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a 
množiteľského materiálu rastlín na trh, 
nesmú členské štáty zakázať alebo 
obmedziť jeho voľný pohyb na svojom 
území, ani mu v takomto pohybe brániť, a 
to s výnimkou podmienok stanovených v 
práve Únie. 

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a 
množiteľského materiálu rastlín na trh, 
členský štát, ktorý povolil tento GMO na 
účely pestovania, nesmie zakázať alebo 
obmedziť jeho voľný pohyb na svojom 
území, ani mu v takomto pohybe brániť, a 
to s výnimkou podmienok stanovených v 
práve Únie. Členské štáty, ktoré GMO na 
účely pestovania nepovolili, smú zakázať 
alebo obmedziť jeho voľný pohyb na 
svojom území alebo v takomto pohybe 
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brániť.

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré GMO a ich pestovanie povolia, musia za svojím rozhodnutím stáť a musia 
postupovať podľa logiky povolenia. Nezdá sa byť prijateľné povoliť pestovanie na jediný účel 
príjmov bez súčasného akceptovania dôsledkov v oblasti spotreby a vývozu, najmä do 
chudobných krajín. Okrem toho by aj názvov smernice mal byť jasný a mať praktické 
dôsledky, pričom skutočná sloboda členských štátov v tejto oblasti spočíva aj v odmietnutí 
obehu GMO, ktorý bol odmietnutý na účely pestovania.

Pozmeňujúci návrh 58
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a 
množiteľského materiálu rastlín na trh, 
nesmú členské štáty zakázať alebo 
obmedziť jeho voľný pohyb na svojom 
území, ani mu v takomto pohybe brániť, a 
to s výnimkou podmienok stanovených v 
práve Únie. 

(4) Keď je GMO v súlade s právnym 
rámcom Únie povolený na účely 
pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, 
ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky 
práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a 
množiteľského materiálu rastlín na trh, 
smú členské štáty zakázať alebo obmedziť 
jeho prítomnosť na svojom území.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie 
si však v určitých prípadoch môže 
vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie s 
využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie 
si však v určitých prípadoch môže 
vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie s 
využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Okrem toho 
harmonizované posúdenie rizík pre 
životné prostredie a zdravie sa nemusí 
zaoberať všetkými možnými vplyvmi 
pestovania GMO v rôznych regiónoch a 
miestnych ekosystémoch. V súlade 
s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) členské štáty 
majú právo môcť prijímať právne 
záväzné akty, ktorými sa obmedzuje alebo 
zakazuje skutočné pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami, alebo všetkých GMO na 
celom území alebo jeho časti po tom, čo 
boli povolené na úrovni Únie. Táto 
flexibilita by však nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Françoise Grossetête

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, 
aby zostal zachovaný vnútorný trh.
Pestovanie si však v určitých prípadoch 
môže vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie 
s využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami 
a ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Je preto zásadne dôležité, 
aby sa oblasti týkajúce sa uvádzania GMO 
na trh a ich dovozu naďalej regulovali na 
úrovni Únie, aby zostal zachovaný
vnútorný trh. Pestovanie si však v určitých 
prípadoch môže vyžadovať väčšiu 
pružnosť, keďže je oblasťou s výraznými 
národnými, regionálnymi a miestnymi 
aspektmi vzhľadom na svoje prepojenie 
s využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami 
a ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces, 
a nemala by viesť k opätovnému 
spochybneniu ústrednej úlohy 
Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) v tomto postupe.

Or. fr

Odôvodnenie

Postup povoľovania a hodnotiaci proces na európskej úrovni by sa mali v čo najväčšej miere 
zachovať, aby sa zabránilo možnosti, že by tento právny predpis bol precedensom v oblasti 
opätovnej nacionalizácie iných oblastí európskej regulácie.

Pozmeňujúci návrh 61
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
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členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie 
si však v určitých prípadoch môže 
vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie s 
využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

členské štáty. Oblasti týkajúce sa
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie. 
Pestovanie si však v určitých prípadoch 
môže vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie s 
využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces. 
Okrem toho harmonizované posúdenie 
rizík pre životné prostredie a zdravie sa 
nemusí zaoberať všetkými možnými 
vplyvmi pestovania GMO v rôznych 
regiónoch a miestnych ekosystémoch. 
V súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
členské štáty majú právo môcť prijímať 
právne účinné pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami, alebo všetkých GMO na 
celom svojom území alebo na jeho časti po 
tom, čo boli povolené na úrovni Únie. 
Táto flexibilita by však nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu, ale aj 
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naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie 
si však v určitých prípadoch môže 
vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie 
s využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami 
a ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

hodnotenia zdravotných 
a environmentálnych rizík, by sa však 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh a vyšší 
stupeň ochrany ľudského zdravia 
v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Pestovanie si však v určitých 
prípadoch môže vyžadovať väčšiu 
pružnosť, keďže je oblasťou s výraznými 
národnými, regionálnymi a miestnymi 
aspektmi vzhľadom na svoje prepojenie 
s využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami 
a ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov, typov krajiny, 
a prirodzených genotypov rastlín. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces, ak 
sa uskutočňuje podľa najprísnejších 
noriem a ak zahŕňa hodnotenie všetkých 
možných rizík pre zdravie a všetkých 
možných dôsledkov spojených so 
zavedením GMO do prírody a životného 
prostredia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty. Oblasti týkajúce sa uvádzania 
GMO na trh a ich dovozu by sa naďalej 
mali regulovať na úrovni Únie, aby zostal 
zachovaný vnútorný trh. Pestovanie si však 
v určitých prípadoch môže vyžadovať 
väčšiu pružnosť, keďže je oblasťou s 
výraznými národnými, regionálnymi a 

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO 
je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú 
členské štáty vzhľadom na to, že existujú 
rôzne vedecké výklady a politické 
hodnotenia rizika. Oblasti týkajúce sa 
uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa 
naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby 
zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie 
si však v určitých prípadoch môže 
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miestnymi aspektmi vzhľadom na svoje 
prepojenie s využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je 
oblasťou s výraznými národnými, 
regionálnymi a miestnymi aspektmi 
vzhľadom na svoje prepojenie s 
využívaním pôdy, miestnymi 
poľnohospodárskymi štruktúrami a 
ochranou alebo zachovávaním biotopov, 
ekosystémov a typov krajiny. Táto 
flexibilita by nemala nepriaznivo 
ovplyvňovať spoločný postup 
povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

Or. en

Odôvodnenie

Zlučiteľné s pozmeňujúcim návrhom 5 k návrhu odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 64
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 5 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(5a) Preto je vhodné posilniť spoločný 
postup povoľovania harmonizovaný na 
európskej úrovni tak, aby zahŕňal 
hodnotenie zdravotných 
a environmentálnych rizík nielen na 
celom území Európskej únie, ale aj na 
miestnej úrovni, a to analýzou 
potenciálnych vplyvov na miestne 
ekosystémy. Len úplne, skutočne nezávislé 
a posilnené posúdenie môže zaručiť 
vysoký stupeň bezpečnosti uvedený 
v zmluvách. To si vyžaduje, aby sa do 
tohto hodnotenia zapojili všetky členské 
štáty, a tým sa zaručila pluralita postojov 
a podporili vedecké a etické diskusie 
spojené s miestnymi špecifikami každého 
členského štátu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Lynn Boylan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(6) Na účely obmedzenia alebo zákazu 
pestovania GMO niektoré členské štáty v 
dôsledku nových alebo dodatočných 
informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa 
súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie 
environmentálnych rizík, alebo v dôsledku 
prehodnotenia existujúcich informácií, 
využili bezpečnostné doložky a núdzové 
opatrenia podľa článku 23 smernice 
2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 
1829/2003. Iné členské štáty využili 
oznamovací postup ustanovený v článku 
114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), na základe 
ktorého sa vyžaduje predloženie nových 
vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany 
životného alebo pracovného prostredia.
Okrem toho sa rozhodovací proces v 
prípade pestovania GMO ukázal ako 
obzvlášť náročný, a to vzhľadom na 
vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa 
netýkajú len otázok spojených s 
bezpečnosťou GMO v súvislosti so 
zdravím alebo životným prostredím.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(6) Na účely obmedzenia alebo zákazu (6) Na účely obmedzenia alebo zákazu 
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pestovania GMO niektoré členské štáty v 
dôsledku nových alebo dodatočných 
informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa 
súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie 
environmentálnych rizík, alebo v dôsledku 
prehodnotenia existujúcich informácií, 
využili bezpečnostné doložky a núdzové 
opatrenia podľa článku 23 smernice 
2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003. Iné členské štáty využili 
oznamovací postup ustanovený v článku 
114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), na základe 
ktorého sa vyžaduje predloženie nových 
vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany 
životného alebo pracovného prostredia. 
Okrem toho sa rozhodovací proces v 
prípade pestovania GMO ukázal ako 
obzvlášť náročný, a to vzhľadom na 
vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa 
netýkajú len otázok spojených 
s bezpečnosťou GMO v súvislosti so 
zdravím alebo životným prostredím.

pestovania GMO niektoré členské štáty v 
dôsledku nových alebo dodatočných 
informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa 
súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie 
environmentálnych rizík, alebo v dôsledku 
prehodnotenia existujúcich informácií, 
využili bezpečnostné doložky a núdzové 
opatrenia podľa článku 23 smernice 
2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003. Iné členské štáty využili 
oznamovací postup ustanovený v článku 
114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), na základe 
ktorého sa vyžaduje predloženie nových 
vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany 
životného alebo pracovného prostredia. 
Okrem toho sa rozhodovací proces v 
prípade pestovania GMO ukázal ako 
obzvlášť náročný, a to vzhľadom na 
vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa 
netýkajú len otázok spojených 
s bezpečnosťou GMO v súvislosti so 
zdravím alebo životným prostredím. Tieto 
národné záujmy sa týkajú aj 
ohlasovateľov/žiadateľov, ktorí ich musia 
vo svojich budúcich žiadostiach 
o povolenie pestovania na európskom trhu 
povinne zohľadňovať, a to bez vyvíjania 
akéhokoľvek nátlaku na členské štáty.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(6) Na účely obmedzenia alebo zákazu 
pestovania GMO niektoré členské štáty v 
dôsledku nových alebo dodatočných 
informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa 
súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie 

(6) Na účely obmedzenia alebo zákazu 
pestovania GMO niektoré členské štáty v 
dôsledku nových alebo dodatočných 
informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa 
súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie 
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environmentálnych rizík, alebo v dôsledku 
prehodnotenia existujúcich informácií, 
využili bezpečnostné doložky a núdzové 
opatrenia podľa článku 23 smernice 
2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 
1829/2003. Iné členské štáty využili 
oznamovací postup ustanovený v článku 
114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), na základe 
ktorého sa vyžaduje predloženie nových 
vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany 
životného alebo pracovného prostredia. 
Okrem toho sa rozhodovací proces v 
prípade pestovania GMO ukázal ako 
obzvlášť náročný, a to vzhľadom na 
vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa 
netýkajú len otázok spojených s 
bezpečnosťou GMO v súvislosti so 
zdravím alebo životným prostredím.

environmentálnych rizík, alebo v dôsledku 
prehodnotenia existujúcich informácií, 
využili bezpečnostné doložky a núdzové 
opatrenia podľa článku 23 smernice 
2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 
1829/2003. Iné členské štáty využili 
oznamovací postup ustanovený v článku 
114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), na základe 
ktorého sa vyžaduje predloženie nových 
vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany 
životného alebo pracovného prostredia. 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia nikdy nedokázala vyvrátiť podozrenie, že jedným z hlavných cieľov návrhu je 
„presvedčiť“ členské štáty s kritickým postojom ku GMO, aby hlasovali v prospech 
rozhodnutí týkajúcich sa povolenia na pestovanie GMO (alebo aby sa aspoň zdržali 
hlasovania). Aby nepodporovala takéto podozrenia, mali by sa odstrániť všetky odkazy na 
„zložitý rozhodovací proces“.

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 6 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(6a) Členský štát by mal mať možnosť 
kedykoľvek pozastaviť účinnosť 
povolenia pestovania daného GMO, ak sa 
domnieva, že predmetná plodina 
poškodzuje dobré životné podmienky 
obyvateľstva a životného prostredia 
príslušného územia, a to bez čakania na 
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to, kým vedecké štúdie spochybnia 
neškodnosť produktu pre zdravie ľudí či 
životné prostredie. S týmto rozhodnutím o 
pozastavení by malo byť spojené 
odškodnenie príslušných výrobcov, a to 
podľa ohodnotenej straty.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme rešpektovania myšlienky slobody členských štátov v oblasti pestovania GMO je 
vhodné ponúknuť možnosť, aby sa členský štát vrátil k prijatému rozhodnutiu, a to podľa 
zásady predbežnej opatrnosti a národného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch.
Poskytnutie tejto možnosti členským 

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch na 
svojom území a v pohraničných oblastiach 
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štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 
v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty.
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu.

susedných členských štátov. Poskytnutie 
tejto možnosti členským štátom by malo 
uľahčiť rozhodovací proces v oblasti 
GMO. Zároveň by sa pri zabezpečení 
väčšej zrozumiteľnosti pre dotknuté 
zainteresované strany v súvislosti s 
pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu so 
zreteľom na článok 114 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Jan Huitema

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 

(7) Zdá sa byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 
v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty, 
napr. pre tých, ktorí chcú využívať 
plodiny, ktoré sa podľa záverov 
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v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu.

Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín považujú za bezpečné. Touto 
smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch.
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací 
proces v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v 
súvislosti s pestovaním GMO v Únii mala 

(7) V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné 
poskytnúť členským štátom v súlade so 
zásadou subsidiarity väčšiu pružnosť pri
rozhodovaní o tom, či chcú na svojom 
území pestovať geneticky modifikované 
rastliny bez toho, aby počas povoľovacieho 
postupu alebo po ňom došlo k ovplyvneniu 
posúdenia rizík ustanoveného v systéme 
EÚ pre povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty povinné
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch na 
svojom území. Od členských štátov sa 
vyžaduje, aby spolupracovali so 
susediacimi členskými štátmi v záujme 
zabezpečenia primeranej výmeny 
informácií s cieľom predísť cezhraničnej 
kontaminácii GMO.
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zachovať sloboda voľby pre 
spotrebiteľov, poľnohospodárov a 
hospodárske subjekty. Touto smernicou 
by sa preto malo podporiť hladké 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Súhlasíme s tým, že GMO by mohli spôsobiť cezhraničnú kontamináciu plodín a biodiverzity. 
Z tohto dôvodu by členské štáty mali spolupracovať, aby sa predišlo tejto kontaminácii, a 
mali by si vymieňať informácie o možnom pestovaní GMO v blízkosti svojich hraníc.

Pozmeňujúci návrh 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací 

(7) V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné 
poskytnúť členským štátom v súlade so 
zásadou subsidiarity väčšiu pružnosť pri 
rozhodovaní o tom, či chcú na svojom 
území pestovať alebo uvádzať na trh
geneticky modifikované rastliny, a to vo 
forme surovín z úrody alebo spracovaných 
produktov poľnohospodársko-
potravinárskeho odvetvia, bez toho, aby 
počas povoľovacieho postupu alebo po 
ňom došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktorých prijatie sa vyžaduje od 
členských štátov na základe uplatnenia 
smernice 2001/18/ES s cieľom predísť 
neúmyselnej prítomnosti GMO v iných 
výrobkoch na svojom území
a v pohraničných oblastiach susedných
členských štátov.
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proces v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany 
v súvislosti s pestovaním GMO v Únii 
mala zachovať sloboda voľby pre 
spotrebiteľov, poľnohospodárov
a hospodárske subjekty. Touto smernicou
by sa preto malo podporiť hladké 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou predbežnej opatrnosti musia mať členské štáty možnosť odmietnuť 
uvádzanie na trh (a teda dovoz) GMO. Bezpečnosť spotrebiteľov musí mať prednosť pred 
záujmami poľnohospodársko-potravinárskych podnikov.

Pozmeňujúci návrh 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ by
členské štáty preto mali byť oprávnené 
mať možnosť sa počas povoľovacieho 
postupu a po ňom rozhodnúť, že obmedzia 
alebo zakážu pestovanie GMO na svojom 
území tak, že vylúčia pestovanie 
konkrétneho GMO na celom území alebo 
časti územia tohto členského štátu. V tejto 
súvislosti sa zdá byť vhodné poskytnúť 
členským štátom v súlade so zásadou 
subsidiarity väčšiu pružnosť pri 
rozhodovaní o tom, či chcú na svojom 
území pestovať geneticky modifikované 
rastliny bez toho, aby počas povoľovacieho 
postupu alebo po ňom došlo k ovplyvneniu 
posúdenia rizík stanoveného v systéme EÚ 
pre povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktorých prijatie sa vyžaduje od 
členských štátov na základe uplatnenia 
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2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 
v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu.

smernice 2001/18/ES s cieľom predísť 
neúmyselnej prítomnosti GMO v iných 
výrobkoch na svojom území 
a v pohraničných oblastiach susedných
členských štátov. Poskytnutie tejto 
možnosti členským štátom by malo uľahčiť 
rozhodovací proces v oblasti GMO. 
Zároveň by sa pri zabezpečení väčšej 
zrozumiteľnosti pre dotknuté 
zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu, a to 
revidovaním pravidiel upravujúcich 
označovanie potravín.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 74
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 



PE539.851v01-00 34/119 AM\1037402SK.doc

SK

povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 
v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu.

povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 
prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces 
v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany v súvislosti 
s pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Touto smernicou by sa preto malo podporiť 
hladké fungovanie vnútorného trhu, pričom
by sa vždy zohľadňovala zásada
predbežnej opatrnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť sa počas povoľovacieho postupu 
a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či 
chcú na svojom území pestovať geneticky 
modifikované rastliny bez toho, aby počas 
povoľovacieho postupu alebo po ňom 
došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík 
ustanoveného v systéme EÚ pre 
povoľovanie GMO, a nezávisle od 
opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené 

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú 
členské štáty preto oprávnené mať 
možnosť rozhodnúť sa, že obmedzia alebo 
zakážu pestovanie GMO na svojom území 
tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho 
GMO na celom území alebo časti územia 
tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa 
zdá byť vhodné poskytnúť členským 
štátom v súlade so zásadou subsidiarity 
absolútnu pružnosť pri rozhodovaní o tom, 
či chcú na svojom území pestovať 
geneticky modifikované rastliny, a to 
nezávisle od opatrení, ktorých prijatie sa 
vyžaduje od členských štátov na základe 
uplatnenia smernice 2001/18/ES s cieľom 
predísť neúmyselnej prítomnosti GMO 
v iných výrobkoch na svojom území
a v pohraničných oblastiach susedných
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prijímať na základe uplatnenia smernice 
2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch. 
Poskytnutie tejto možnosti členským 
štátom by malo uľahčiť rozhodovací 
proces v oblasti GMO. Zároveň by sa pri 
zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre 
dotknuté zainteresované strany 
v súvislosti s pestovaním GMO v Únii 
mala zachovať sloboda voľby pre 
spotrebiteľov, poľnohospodárov 
a hospodárske subjekty. Touto smernicou 
by sa preto malo podporiť hladké 
fungovanie vnútorného trhu.

členských štátov. Ohlasovatelia/žiadatelia 
sú povinní rešpektovať rozhodnutie 
členských štátov o obmedzení alebo 
zákaze pestovania daného GMO na ich 
území, a ich ohlásenie/žiadosť o povolenie 
pestovania sa preto nesmú týkať územia 
týchto členských štátov. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Julie Girling

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) Na základe záverov Rady pre životné 
prostredie, ktoré boli prijaté 4. decembra 
2008, by Komisia mala posúdiť potrebu 
zavedenia limitných hodnôt pre 
označovanie náhodnej prítomnosti GMO 
v konvenčných osivách na najnižšej 
prakticky možnej, primeranej a funkčnej 
úrovni pre všetky hospodárske subjekty. 
Komisia by okrem toho mala posúdiť 
potrebu harmonizácie odberu vzoriek a 
analytických metód pre nepovolené GMO, 
ktoré sú v nízkej miere zastúpené v 
osivách, najmä pre stanovenie 
minimálneho výkonnostného limitu pre 
detekčné metódy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) Členské štáty, ktoré riadia riziká, by 
mali mať možnosť prijímať opatrenia 
obmedzujúce alebo zakazujúce na celom 
svojom území alebo jeho časti pestovanie 
všetkých GMO, skupín GMO 
definovaných plodinou či vlastnosťami, 
alebo konkrétneho GMO povolených v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo nariadením (ES) č. 1829/2003, 
alebo tých, ktoré sa nachádzajú v procese 
povolenia alebo opätovného povolenia. 
Tieto opatrenia by mali byť v súlade s 
právom Únie a mali by byť podložené 
dôvodmi, ktoré sa môžu týkať 
environmentálnych alebo iných 
legitímnych faktorov, akými sú sociálno-
ekonomické vplyvy, ak sa tieto faktory 
neriešili ako súčasť harmonizovaných 
postupov ustanovených v časti C smernice 
2001/18/ES a nariadení (ES) 
č. 1829/2003, alebo ak sa tieto dôvody 
môžu týkať pretrvávajúcej neistoty vo 
vedeckých názoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) S cieľom zabezpečiť, aby pestovanie 
GMO neviedlo k neúmyselnej prítomnosti 
GMO najmä vo výrobkoch, ktoré boli 
uznané v rámci systémov kvality Únie ako 
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ekologická výroba, sú potrebné účinné 
opatrenia koexistencie. Od členských 
štátov by sa preto v súlade so smernicou 
2001/18/ES malo požadovať, aby prijali 
pravidlá uplatniteľné na svojich územiach 
s cieľom predchádzať tejto neúmyselnej 
prítomnosti. Osobitná pozornosť by sa 
mala upriamiť na akúkoľvek 
cezhraničnú kontamináciu z členského 
štátu či regiónu, kde je pestovanie 
povolené, do susedného členského štátu či 
regiónu, kde je zakázané. V odporúčaní 
Komisie z 13. júla 2010 sa členským 
štátom poskytujú usmernenia pre tvorbu 
vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu 
vrátane pohraničných oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek skutočnosti, že väčšina európskych spotrebiteľov odmieta geneticky modifikované 
organizmy (GMO v potravinách (Eurobarometer, 2010)), EÚ ešte stále náležite nevyriešila 
riziko kontaminácie GMO v potravinovom reťazci (od výroby po spotrebu). Náklady na 
vylúčenie GMO z potravinového reťazca prostredníctvom segregácie a preventívnych 
opatrení, ako aj náklady na odber vzoriek a testovanie spôsobujú výrobcom, spracovateľom a 
iným zúčastneným stranám čoraz väčšie finančné problémy.

Pozmeňujúci návrh 79
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) Členské štáty by mali spolupracovať 
so susediacimi členskými štátmi v záujme 
zabezpečenia primeranej výmeny 
informácií s cieľom zaručiť účinné 
fungovanie opatrení koexistencie v 
pohraničných oblastiach a predchádzať 
akémukoľvek cezhraničnému šíreniu z 
členského štátu, kde je pestovanie GMO 
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povolené, do susedného členského štátu, 
kde je zakázané.

Or. en

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) S cieľom zabezpečiť, aby pestovanie 
GMO neviedlo k neúmyselnej prítomnosti 
GMO v iných výrobkoch, sú nevyhnutné 
účinné opatrenia koexistencie. Členské 
štáty by preto v súlade so smernicou 
2001/18/ES mali byť oprávnené prijať 
pravidlá uplatniteľné na svojich územiach 
s cieľom predchádzať tejto neúmyselnej 
prítomnosti. Osobitná pozornosť by sa 
mala upriamiť na akúkoľvek 
cezhraničnú kontamináciu z členského 
štátu či regiónu, kde je pestovanie 
povolené, do susedného členského štátu či 
regiónu, kde je zakázané. Členské štáty by 
v záujme súdržného vykonávania takýchto 
pravidiel, a to aj v pohraničných 
oblastiach, mali dodržiavať usmernenia, 
ktoré Komisia uviedla vo svojom 
odporúčaní z 13. júla 20101a.

__________________
1 a Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o 
usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych 
opatrení pre koexistenciu na 
predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s.
1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) V záujme zabezpečenia toho, aby 
pestovanie GMO neviedlo k nezámernej 
prítomnosti GMO v iných výrobkoch, sú 
nutné účinné opatrenia koexistencie, 
ktoré však nesmú byť v rozpore 
s ostatnými opatreniami povolenými alebo 
podporovanými za určitých podmienok 
v danom členskom štáte. Od členských 
štátov by sa preto v súlade so smernicou 
2001/18/ES malo požadovať, aby prijali 
pravidlá uplatniteľné na ich územiach 
s cieľom predchádzať tejto nezámernej 
prítomnosti. Osobitná pozornosť by sa 
mala upriamiť na prípadnú cezhraničnú 
kontamináciu z členského štátu či 
regiónu, kde je pestovanie povolené, do 
susedného členského štátu či regiónu, kde 
je zakázané. V odporúčaní Komisie z 13. 
júla 2010 sa členským štátom poskytujú 
usmernenia na tvorbu vnútroštátnych 
opatrení pre koexistenciu vrátane 
pohraničných oblastí.1a

__________________
1a Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 
o usmerneniach pre tvorbu 
vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu 
na predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, 
s. 1). 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 82
Younous Omarjee
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) Keď ohlasovateľ/žiadateľ predloží 
žiadosť o povolenie pestovania určitého 
GMO na území Európskej únie, jeho 
žiadosť by sa nemala týkať územia 
členského štátu, ktorý sa rozhodol 
obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO 
na svojom území. V opačnom prípade by 
Európska komisia mala žiadosť 
ohlasovateľa/žiadateľa automaticky 
odmietnuť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7a) Poskytnutie pružnosti členským 
štátom by v žiadnom prípade nemalo 
ovplyvniť pozíciu členských štátov, pokiaľ 
ide o rozhodnutia o povoľovaní GMO. 
Zároveň by sa pri zabezpečení väčšej 
zrozumiteľnosti pre dotknuté 
zainteresované strany v súvislosti s 
pestovaním GMO v Únii mala zachovať 
sloboda voľby pre spotrebiteľov, 
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. 
Táto smernica je preto v súlade s hladkým 
fungovaním vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Založené na pozmeňujúcom návrhu 9 k návrhu odporúčania. Komisia vždy popierala, že 
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jedným z hlavných cieľov návrhu je „presvedčiť“ členské štáty s kritickým postojom ku GMO, 
aby hlasovali v prospech rozhodnutí týkajúcich sa povolenia na pestovanie GMO (alebo aby 
sa aspoň zdržali hlasovania). Tento aspekt by mal preto zo smernice veľmi jasne vyplývať.

Pozmeňujúci návrh 84
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Odôvodnenie 7 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(7b) Väčšina členských štátov nezaviedla 
opatrenia na ochranu konvenčného a 
ekologického poľnohospodárstva pred 
kontamináciou GMO a v prípade, že 
takéto opatrenia existujú, spravidla nie sú 
dostatočné na to, aby chránili 
poľnohospodárov pred kontamináciou. 
Členské štáty, ktoré nezakázali pestovanie 
geneticky modifikovaných plodín, by mali 
byť povinné prijať opatrenia na ochranu 
konvenčného a ekologického 
poľnohospodárstva pred kontamináciou a 
navrhnúť režimy zodpovednosti, ktoré 
zabezpečia, že hospodársku záťaž 
kontaminácie budú znášať skôr 
výrobcovia GMO než konvenční a 
ekologickí poľnohospodári.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek skutočnosti, že väčšina európskych spotrebiteľov odmieta geneticky modifikované 
organizmy (GMO v potravinách (Eurobarometer, 2010)), EÚ ešte stále náležite nevyriešila 
riziko kontaminácie GMO v potravinovom reťazci (od výroby po spotrebu). Náklady na 
vylúčenie GMO z potravinového reťazca prostredníctvom segregácie a preventívnych 
opatrení, ako aj náklady na odber vzoriek a testovanie spôsobujú výrobcom, spracovateľom a 
iným zúčastneným stranám čoraz väčšie finančné problémy.

Pozmeňujúci návrh 85
Nicola Caputo
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre 
daný GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, 
aby ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila 
jeho žiadosť o úpravu geografického 
rozsahu pôsobnosti svojho ohlásenia 
alebo svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo v súlade s článkami 5 a 17 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu bude vylúčené z 
pestovania. Komisia by mala tento postup 
uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu 
bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre 
daný GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, 
aby ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila 
jeho žiadosť o úpravu geografického 
rozsahu pôsobnosti svojho ohlásenia 
alebo svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo v súlade s článkami 5 a 17 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 

vypúšťa sa
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tohto členského štátu bude vylúčené z 
pestovania. Komisia by mala tento postup 
uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu 
bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby 
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť o úpravu geografického rozsahu
pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C smernice 2001/18/ES alebo v súlade 
s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu 
bude vylúčené z pestovania. Komisia by 
mala tento postup uľahčiť tým, že žiadosť 
členského štátu bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby 
upravila geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia alebo žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé 
územie alebo časť územia tohto členského 
štátu bude vylúčené z pestovania.

Or. en

Odôvodnenie

V potravinovom práve EÚ 179/2002 sú definované spoločné zásady a povinnosti, spôsoby na 
zabezpečenie silnej vedeckej základne, účinné organizačné ustanovenia a postupy na podporu 
rozhodovania v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív. Na tento účel je 
potrebná úzka spolupráca medzi úradom EFSA zodpovedným na posúdenie rizika, Komisiou 
a členskými štátmi. Žiadatelia/ohlasovatelia by vo fáze riadenia rizika nemali zohrávať 
formálnu úlohu. V tejto smernici a v nariadení 1829/2003 je vymedzená úloha 
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ohlasovateľov/žiadateľov pri plnej implementácii potravinového práva EÚ.

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť o úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C smernice 2001/18/ES alebo v súlade 
s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu 
bude vylúčené z pestovania. Komisia by 
mala tento postup uľahčiť tým, že žiadosť 
členského štátu bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO môže členský štát oznámiť Komisii 
svoj zámer nepovoliť pestovanie daného 
GMO na celom svojom území alebo jeho 
časti. V takomto prípade má 
poskytovateľ/žiadateľ možnosť požiadať 
Komisiu alebo povoľujúci orgán o 
náležitú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C smernice 2001/18/ES alebo v súlade 
s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003. Komisia by mala
bezodkladne informovať príslušný 
členský štát a ostatné členské štáty o 
žiadosti ohlasovateľa/žiadateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, 
aby ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila 
jeho žiadosť o úpravu geografického 

(8) Pred začatím povoľovacieho postupu 
pre daný GMO by ohlasovateľ/žiadateľ 
mal vždy požadovať povolenie od všetkých 
28 členských štátov pred začlenením ich 
územia do rozsahu svojej žiadosti. Bez 
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rozsahu pôsobnosti svojho ohlásenia 
alebo svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo v súlade s článkami 5 a 17 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu bude vylúčené z 
pestovania. Komisia by mala tento postup 
uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu 
bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

výslovného súhlasu členského štátu by sa 
žiadosť ohlasovateľa/žiadateľa nemala 
týkať územia daného členského štátu.

Or. fr

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby 
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť o úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C smernice 2001/18/ES alebo v súlade 
s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu 
bude vylúčené z pestovania. Komisia by 
mala tento postup uľahčiť tým, že žiadosť 
členského štátu bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby 
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť o úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C smernice 2001/18/ES alebo v súlade 
s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu 
bude vylúčené z pestovania. Komisia by 
o žiadosti ohlasovateľa/žiadateľa mala 
bezodkladne informovať príslušný 
členský štát a ostatné členské štáty.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 91
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 8

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre 
daný GMO by sa členskému štátu mala 
poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, 
aby ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila 
jeho žiadosť o úpravu geografického 
rozsahu pôsobnosti svojho ohlásenia 
alebo svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C smernice 2001/18/ES 
alebo v súlade s článkami 5 a 17 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu bude vylúčené z 
pestovania. Komisia by mala tento postup 
uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu 
bezodkladne predloží 
ohlasovateľovi/žiadateľovi 
a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto 
žiadosť reagovať v rámci ustanovenej 
lehoty.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia „fázy 1“.

Pozmeňujúci návrh 92
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne 
alebo konkludentne súhlas so žiadosťou 
členského štátu v rámci ustanovenej 
lehoty odo dňa oznámenia, keď ho 
Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila.
Ak ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť 
zamietne, mal by o tom upovedomiť 
Komisiu a členské štáty. Odmietnutím 
ohlasovateľa/žiadateľa upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 19 
smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto 
úpravu v nutnom prípade vykonať v 
nadväznosti na posúdenie 
environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne 
alebo konkludentne súhlas so žiadosťou 
členského štátu v rámci ustanovenej 
lehoty odo dňa oznámenia, keď ho 
Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila.
Ak ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť 
zamietne, mal by o tom upovedomiť 

vypúšťa sa
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Komisiu a členské štáty. Odmietnutím 
ohlasovateľa/žiadateľa upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 19 
smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto 
úpravu v nutnom prípade vykonať v 
nadväznosti na posúdenie 
environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne 
alebo konkludentne súhlas so žiadosťou 
členského štátu v rámci ustanovenej 
lehoty odo dňa oznámenia, keď ho 
Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila.
Ak ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť 
zamietne, mal by o tom upovedomiť 
Komisiu a členské štáty. Odmietnutím 
ohlasovateľa/žiadateľa upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 19 
smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto 
úpravu v nutnom prípade vykonať v 
nadväznosti na posúdenie 

vypúšťa sa
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environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“).

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia „fázy 1“.

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne 
alebo konkludentne súhlas so žiadosťou 
členského štátu v rámci ustanovenej lehoty 
odo dňa oznámenia, keď ho Komisia o
uvedenej žiadosti upovedomila. Ak
ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť zamietne, 
mal by o tom upovedomiť Komisiu a 
členské štáty. Odmietnutím 
ohlasovateľa/žiadateľa upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté
právomoci Komisie podľa článku 19 
smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto 
úpravu v nutnom prípade vykonať v 
nadväznosti na posúdenie 
environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“).

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
Komisia alebo povoľujúci orgán 
nezamietli žiadosť ohlasovateľa/žiadateľa
v rámci ustanovenej lehoty odo dňa 
oznámenia, keď ho Komisia o tom
upovedomila. Ak Komisia alebo 
povoľujúci orgán žiadosť zamietnu, mali
by o svojom rozhodnutí upovedomiť 
ohlasovateľa/žiadateľa, príslušný členský 
štát, ako aj ostatné členské štáty. Komisia 
si ponecháva svoje právomoci podľa 
článku 19 smernice 2001/18/ES alebo 
článkov 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003 takúto úpravu v nutnom prípade 
vykonať v nadväznosti na posúdenie 
environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak 
ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne 
alebo konkludentne súhlas so žiadosťou 
členského štátu v rámci ustanovenej 
lehoty odo dňa oznámenia, keď ho 
Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila. 
Ak ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť 
zamietne, mal by o tom upovedomiť 
Komisiu a členské štáty. Odmietnutím 
ohlasovateľa/žiadateľa upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté 
právomoci Komisie podľa článku 19 
smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto 
úpravu v nutnom prípade vykonať v 
nadväznosti na posúdenie 
environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
(ďalej len „úrad“). 

(9) Ohlasovateľ/žiadateľ by sa mal 
podriadiť zvrchovaným rozhodnutiam 
členských štátov a nepodávať následne 
žiadnu žiadosť, ktorá by sa týkala územia 
tých členských štátov, ktoré sa výslovne 
alebo konkludentne rozhodli obmedziť 
alebo zakázať GMO na svojom území. 
Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa preto mal 
obmedzovať na územie členských štátov, 
ktoré výslovne a verejne vyslovili súhlas 
s pestovaním GMO na svojom území. 
Akýkoľvek nátlak na členský štát by mal 
byť zakázaný a musí byť trestaný 
primeranými finančnými sankciami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Odôvodnenie 9 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(9a) Obmedzenia či zákazy uplatňované 
členskými štátmi v oblasti pestovania 
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GMO nesmú brániť výskumu 
biotechnológií, a to pod podmienkou 
uplatňovania všetkých potrebných 
bezpečnostných opatrení počas tejto 
činnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Renate Sommer

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať. 

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy a koexistencia. Tieto 
dôvody je možné uplatniť jednotlivo alebo 
v kombinácii, v závislosti od konkrétnych 
okolností členského štátu, regiónu alebo 
oblasti, v ktorej sa budú opatrenia 
uplatňovať.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 99
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných striktných vedeckých dôvodov 
ako tých, ktoré boli hodnotené v súlade s 
harmonizovaným súborom predpisov Únie, 
to jest so smernicou 2011/18/ES a 
nariadením (ES) č. 1829/2003, pričom tieto 
dôvody musia byť v súlade s právom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Julie Girling

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, ktorý už 
stanovuje postupy zohľadňujúce riziká, 
ktoré môže pestovanie konkrétnej GMO 
predstavovať pre verejné zdravie a životné 
prostredie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď (10) Členský štát by vždy mal mať 
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ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

možnosť riadiť riziká a prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa 
obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO 
alebo skupín GMO definovaných 
plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých 
GMO, ktoré boli predtým povolené na 
celom jeho území alebo na jeho časti, a to 
na základe dôvodov týkajúcich sa
verejného záujmu, pričom tieto dôvody 
musia byť v súlade s právom Únie. 
Uvedené dôvody sa môžu týkať cieľov 
politiky v oblasti životného prostredia 
alebo poľnohospodárstva alebo to môžu 
byť iné legitímne faktory, akými sú 
sociálno-ekonomické vplyvy, ak sa tieto 
faktory neriešili ako súčasť 
harmonizovaných postupov ustanovených 
v časti C smernice 2001/18/ES alebo ak sa 
tieto dôvody môžu týkať pretrvávajúcej 
neistoty vo vedeckých názoroch. Uvedené 
opatrenia by mali byť riadne vedecky 
podložené alebo odôvodnené ďalšími 
legitímnymi faktormi, ktoré by mohli 
vyplynúť zo zámerného uvoľnenia GMO 
alebo z ich uvedenia na trh. Tieto dôvody 
je možné uplatniť jednotlivo alebo v 
kombinácii, v závislosti od konkrétnych 
okolností členského štátu, regiónu alebo 
oblasti, v ktorej sa budú opatrenia 
uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení o potravinovom práve EÚ (178/2002) sú definované spoločné zásady a 
povinnosti, spôsoby na zabezpečenie silnej vedeckej základne, účinné organizačné 
ustanovenia a postupy na podporu rozhodovania v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti 
potravín a krmív. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca medzi úradom EFSA 
zodpovedným na posúdenie rizika, Komisiou a členskými štátmi. Žiadatelia/ohlasovatelia by 
vo fáze riadenia rizika nemali zohrávať formálnu úlohu.

Pozmeňujúci návrh 102
Nicola Caputo
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

(10) Členské štáty, ktoré riadia riziká, by 
mali mať povolenie/mala by im byť 
poskytnutá možnosť/malo by im byť 
umožnené prijať opatrenia, ktorými sa 
obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO 
alebo skupín GMO, alebo všetkých GMO
na celom ich území alebo na jeho časti, a 
to na základe dôvodov týkajúcich sa 
vplyvu na životné prostredie alebo iných 
legitímnych faktorov, akými sú sociálno-
ekonomické vplyvy, ak sa tieto faktory 
náležite neriešili ako súčasť 
harmonizovaných postupov ustanovených 
v časti C smernice 2001/18/ES a 
nariadení (ES) č. 1829/2003 alebo ak sa 
tieto dôvody môžu týkať pretrvávajúcej 
neistoty vo vedeckých názoroch. Uvedené 
opatrenia by mali byť v súlade s právom 
Únie. 

Or. en

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 

(10) V prípade, keď sa
ohlasovateľ/žiadateľ rozhodne, že 
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geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

nevyužije možnosť požiadať o 
obmedzenie geografickej pôsobnosti 
daného GMO, príslušný členský štát by 
mal Komisii zaslať odôvodnené opatrenia, 
ktorými obmedzí alebo zakáže pestovanie 
príslušného GMO na celom svojom území 
alebo na jeho časti, a to na základe 
dôvodov uvedených v článku 26b ods. 3 
tejto smernice, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 

(10) Okrem toho by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť riadiť 
riziká a prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie GMO alebo skupín GMO 
definovaných plodinou či vlastnosťami, 
alebo všetkých GMO predtým povolených
na celom svojom území alebo na jeho časti, 
a to na základe odlišných dôvodov 
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povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

týkajúcich sa verejného záujmu ako tých, 
ktoré boli hodnotené v súlade s 
harmonizovaným súborom predpisov Únie, 
to jest so smernicou 2011/18/ES a 
nariadením (ES) č. 1829/2003, pričom tieto 
dôvody musia byť v súlade s právom Únie. 
Uvedené dôvody sa môžu týkať cieľov 
politiky v oblasti životného prostredia 
alebo poľnohospodárstva alebo to môžu 
byť iné legitímne faktory, akými sú 
sociálno-ekonomické vplyvy, ak sa tieto 
faktory neriešili ako súčasť 
harmonizovaných postupov ustanovených 
v časti C smernice 2001/18/ES alebo ak sa 
tieto dôvody môžu týkať pretrvávajúcej 
neistoty vo vedeckých názoroch. Uvedené 
opatrenia by mali byť riadne vedecky 
podložené alebo odôvodnené ďalšími 
legitímnymi faktormi, ktoré by mohli 
vyplynúť zo zámerného uvoľnenia GMO 
alebo ich uvedenia na trh. Tieto dôvody je 
možné uplatniť jednotlivo alebo v 
kombinácii, v závislosti od konkrétnych 
okolností členského štátu, regiónu alebo 
oblasti, v ktorej sa budú opatrenia 
uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Paul Brannen

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto 
členskému štátu poskytnúť možnosť prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
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území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

území alebo na jeho časti, a to na základe 
odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli 
hodnotené v súlade s harmonizovaným 
súborom predpisov Únie, to jest so 
smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva založených na 
empirických dôkazoch alebo to môžu byť 
iné závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Dôsledok pozmeňujúceho návrhu k článku 26 b ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 106
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 

(10) Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
členského štátu žiadať úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, členský štát by vždy 
mal mať možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo 
zakáže pestovanie GMO alebo skupín 
GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami, alebo všetkých GMO, ktoré 
boli predtým povolené na celom jeho
území alebo na jeho časti, a to na základe 
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dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, 
pričom tieto dôvody musia byť v súlade s 
právom Únie. Uvedené dôvody sa môžu 
týkať cieľov politiky v oblasti životného 
prostredia alebo poľnohospodárstva alebo 
to môžu byť iné legitímne faktory, akými 
sú sociálno-ekonomické vplyvy, ak sa tieto 
faktory neriešili ako súčasť 
harmonizovaných postupov ustanovených 
v časti C smernice 2001/18/ES alebo ak sa 
tieto dôvody môžu týkať pretrvávajúcej 
neistoty vo vedeckých názoroch. Tieto 
dôvody je možné uplatniť jednotlivo alebo 
v kombinácii, v závislosti od konkrétnych 
okolností členského štátu, regiónu alebo 
oblasti, v ktorej sa budú opatrenia 
uplatňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené 
v súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky 

(10) Bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
členského štátu žiadať úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, členský štát by vždy 
mal mať možnosť riadiť riziká a prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí 
alebo zakáže pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami, alebo všetkých GMO, na
celom jeho území alebo na časti tohto 
územia, a to na základe dôvodov 
súvisiacich s verejným záujmom, ktoré sú
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
legitímne dôvody, akými sú sociálno-
ekonomické vplyvy, ak sa tieto faktory 
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v oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

neriešili ako súčasť harmonizovaného 
postupu stanoveného v časti C smernice 
2001/18/ES, prípadne sa dôvody môžu 
týkať pretrvávajúcej neistoty vo vedeckých 
názoroch. Uvedené opatrenia by mali byť 
riadne podložené na základe vedeckých 
dôvodov alebo dôvodov súvisiacich so 
zdravotnými, hospodárskymi, sociálnymi 
a etickými faktormi, ktoré by mohli 
vyplynúť zo zámerného uvoľnenia GMO 
alebo ich uvedenia na trh. Tieto dôvody je 
možné uplatniť jednotlivo alebo 
v kombinácii, v závislosti od konkrétnych 
okolností členského štátu, regiónu alebo 
oblasti, v ktorej sa budú opatrenia 
uplatňovať.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 108
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) 
č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia 
byť v súlade s právom Únie. Uvedené 
dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v 

(10) Členský štát by mal mať možnosť 
prijať opatrenia, ktorými obmedzí alebo 
zakáže pestovanie príslušného GMO 
predtým povoleného na celom svojom 
území alebo na jeho časti. Tieto opatrenia, 
ktoré podliehajú voľnej úvahe členských 
štátov, môžu vychádzať z cieľov politiky v 
oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo z akýchkoľvek 
iných závažných dôvodov ako mestské a
územné plánovanie, využívanie pôdy, 
sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia 
a verejná politika. 
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oblasti životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné 
závažné dôvody ako mestské a územné 
plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď 
ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na 
žiadosť členského štátu, by sa mala 
tomuto členskému štátu poskytnúť 
možnosť prijať odôvodnené opatrenia, 
ktorými sa obmedzí alebo zakáže 
pestovanie príslušného GMO predtým 
povoleného na celom svojom území alebo 
na jeho časti, a to na základe odlišných 
dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v 
súlade s harmonizovaným súborom 
predpisov Únie, to jest so smernicou 
2011/18/ES a nariadením (ES) č. 
1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť 
v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody 
sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti 
životného prostredia alebo 
poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné
závažné dôvody ako mestské a územné 

(10) Členské štáty by vždy mali mať 
možnosť riadiť riziko a prijať 
odôvodnené opatrenia, ktorými sa 
obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO, 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO na 
celom svojom území alebo na jeho časti, a 
to na základe dôvodov týkajúcich sa 
cieľov politiky v oblasti životného 
prostredia alebo poľnohospodárstva alebo 
iných legitímnych faktorov, ktoré by 
mohli vyplynúť zo zámerného uvoľnenia 
GMO alebo ich uvedenia na trh, ako sú 
sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia
alebo pretrvávajúca neistota vo vedeckých 
názoroch. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii.
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plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-
ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná 
politika. Tieto dôvody je možné uplatniť 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Založené na pozmeňujúcom návrhu 11 k návrhu odporúčania, pričom sa vypúšťa odkaz na 
„fázu 1“ a zdôrazňujú uvedené príklady. Komisia vo svojom predbežnom návrhu vládam 
dokonca umožnila zakázať konkrétne alebo všetky GMO. Rada sa neriadila Komisiou, ani 
pozíciou Parlamentu v prvom čítaní. 

Pozmeňujúci návrh 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Odôvodnenie 10 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(10a) So zreteľom na skutočnosť, že 
posledná štúdia, v ktorej sa skúmajú a 
analyzujú dôsledky používania týchto 
produktov na bezpečnosť a ľudskú 
spotrebu, je z roku 2001 a že posledné 
štúdie o ich sociálnych a hospodárskych 
vplyvoch a vplyvoch na zdravie zvierat sú 
z rokov 2011/2012, malo by sa podporiť 
vypracovanie ďalších štúdií o vplyvoch 
týchto produktov na životné prostredie a 
na zdravie ľudí aj zvierat.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 111
Nicola Caputo
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 11

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, umožňuje 
jednotné vedecké posúdenie na celom 
území Únie a táto smernica by túto 
situáciu nemala zmeniť. Preto by mal 
členský štát – aby sa vyhol akémukoľvek 
zásahu do právomocí, ktoré majú 
posudzovatelia rizík a tí, ktorí riziká riadia, 
podľa smernice 2001/18/ES a nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 – používať len dôvody 
týkajúce sa cieľov politiky životného 
prostredia, ktoré nie sú v rozpore s
posudzovaním rizík pre zdravie a životné 
prostredie v kontexte povoľovacích 
postupov ustanovených v smernici 
2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003,
ako napríklad zachovanie určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, určitých 
prirodzených prostredí a ekosystémov, ako 
aj špecifických ekosystémových funkcií a 
služieb. 

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, nemôže členský 
štát zmeniť a táto zásada by mala zostať 
zachovaná. Preto by mal členský štát – aby 
sa vyhol akémukoľvek zásahu do 
právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík 
a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 
2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 
– používať len dôvody týkajúce sa vplyvov 
na životné prostredie, ktoré dopĺňajú 
posudzovanie rizík pre zdravie a životné 
prostredie v kontexte povoľovacích 
postupov ustanovených v smernici 
2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, umožňuje 
jednotné vedecké posúdenie na celom 
území Únie a táto smernica by túto 
situáciu nemala zmeniť. Preto by mal 
členský štát – aby sa vyhol akémukoľvek 
zásahu do právomocí, ktoré majú 

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, nemôže členský 
štát zmeniť a táto zásada by mala zostať 
zachovaná. Preto by mal členský štát – aby 
sa vyhol akémukoľvek zásahu do 
právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík 
a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 
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posudzovatelia rizík a tí, ktorí riziká riadia, 
podľa smernice 2001/18/ES a nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 – používať len dôvody 
týkajúce sa cieľov politiky životného 
prostredia, ktoré nie sú v rozpore 
s posudzovaním rizík pre zdravie a životné 
prostredie v kontexte povoľovacích 
postupov ustanovených v smernici 
2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003, 
ako napríklad zachovanie určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, určitých 
prirodzených prostredí a ekosystémov, ako 
aj špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb.

2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 
– používať len dôvody, ktoré sú v súlade 
s cieľmi politiky životného prostredia 
doplňujúcimi posudzovanie rizík pre 
zdravie a životné prostredie v kontexte 
povoľovacích postupov stanovených
v smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) 
č. 1829/2003.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 113
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, ktorá bola 
stanovená pre celú Úniu, umožňuje 
jednotné vedecké posúdenie na celom 
území Únie a táto smernica by túto situáciu 
nemala zmeniť. Preto by mal členský štát –
aby sa vyhol akémukoľvek zásahu do 
právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík 
a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 
2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 
– používať len dôvody týkajúce sa cieľov 
politiky životného prostredia, ktoré nie sú 
v rozpore s posudzovaním rizík pre zdravie 
a životné prostredie v kontexte 
povoľovacích postupov ustanovených v 
smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) 
č. 1829/2003, ako napríklad zachovanie 
určitých typov prírodných a krajinných 
prvkov, určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov, ako aj špecifických 

(11) Európska únia musí garantovať 
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí alebo 
zvierat a životného prostredia, a to 
prostredníctvom jednotného, seriózneho, 
skutočne nezávislého a kvalitného 
vedeckého posúdenia na celom území 
Únie, a táto smernica by túto situáciu 
nemala zmeniť. Preto by mal členský štát –
aby sa vyhol akémukoľvek zásahu do 
právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík 
a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 
2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 
– používať len dôvody týkajúce sa cieľov 
politiky životného prostredia, ktoré 
dopĺňajú posudzovanie rizík pre zdravie 
a životné prostredie v kontexte 
povoľovacích postupov ustanovených v 
smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) 
č. 1829/2003, ako napríklad zachovanie 
určitých typov prírodných a krajinných 
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ekosystémových funkcií a služieb. prvkov, určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov, ako aj špecifických 
ekosystémových funkcií a služieb.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11a) Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby založili takéto opatrenia aj 
na dôvodoch súvisiacich so sociálno-
ekonomickými vplyvmi. Medzi tieto 
dôvody môže patriť nerealizovateľnosť 
alebo vysoké náklady opatrení 
koexistencie alebo nemožnosť zaviesť 
opatrenia koexistencie v dôsledku 
osobitných geografických podmienok, ako 
sú malé ostrovy alebo horské oblasti, 
potreba chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby alebo potreba 
zabezpečiť čistotu osiva.

Or. en

Odôvodnenie

Založené na pozmeňujúcom návrhu 14, ktorý predložila spravodajkyňa; pridáva sa úvodná 
veta.

Pozmeňujúci návrh 115
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11a) Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby založili opatrenia na 
obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO 
alebo skupín GMO definovaných 
plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých 
GMO na náležite podložených dôvodoch 
týkajúcich sa vplyvov na životné 
prostredie. Medzi tieto dôvody môže patriť 
zabránenie vzniku rezistencie burín 
a škodcov voči pesticídom, invazívnosť 
alebo perzistentnosť geneticky 
modifikovaných odrôd alebo možnosť 
kríženia s domácimi pestovanými alebo 
divo rastúcimi rastlinami, predchádzanie 
negatívnym vplyvom na miestne životné 
prostredie, ktoré by boli spôsobené 
zmenami poľnohospodárskych postupov 
spojených s pestovaním GMO, zachovanie 
a rozvoj poľnohospodárskych postupov, 
ktoré umožňujú lepšie zosúladenie 
produkcie a udržateľnosti ekosystémov, 
zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, 
neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11a) Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby založili opatrenia na 
obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO 
na náležite podložených dôvodoch 
súvisiacich s vplyvmi na životné prostredie 
a rešpektovaním konvenčných 
poľnohospodárskych metód alebo na 
dôvodoch súvisiacich s riadením rizík. 
Medzi tieto dôvody môže patriť 
zabránenie vzniku rezistencie burín 
a škodcov voči pesticídom, invazívnosť 
alebo perzistentnosť geneticky 
modifikovaných odrôd alebo možnosť 
kríženia s domácimi pestovanými alebo 
voľne rastúcimi rastlinami, 
predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
postupov spojených s pestovaním GMO, 
zachovanie a rozvoj poľnohospodárskych 
postupov, ktoré umožňujú lepšie 
zosúladenie produkcie a udržateľnosti 
ekosystémov, zachovanie miestnej 
biodiverzity vrátane určitých prirodzených 
prostredí a ekosystémov alebo určitých
typov prírodných a krajinných prvkov, 
neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 117
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 b (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11b) Medzi dôvody súvisiace so sociálno-
ekonomickými vplyvmi môže patriť 
nerealizovateľnosť alebo vysoké náklady 
opatrení koexistencie alebo nemožnosť 
zaviesť opatrenia koexistencie v dôsledku 
osobitných geografických podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11b) Medzi dôvody súvisiace so sociálno-
ekonomickými vplyvmi môže patriť 
nerealizovateľnosť alebo vysoké náklady 
opatrení koexistencie alebo nemožnosť 
zaviesť opatrenia koexistencie v dôsledku 
osobitných geografických podmienok, ako 
sú malé ostrovy alebo horské oblasti, 
potreba chrániť rozmanitosť 
v poľnohospodárskej výrobe alebo 
potreba zabezpečiť čistotu osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ako aj 
zachovanie metód konvenčného 
a ekologického poľnohospodárstva.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 c (nové)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11c) Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby založili opatrenia 
obmedzujúce alebo zakazujúce pestovanie 
GMO alebo skupín GMO definovaných 
plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých 
GMO aj na iných dôvodoch, ktoré môžu 
zahŕňať využívanie pôdy, územné 
plánovanie či iné legitímne faktory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio a Giovanni La Via

Pozícia Rady
Odôvodnenie 11 c (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(11c) Členským štátom by sa malo 
umožniť, aby založili opatrenia, ktorými 
sa obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO, 
aj na iných dôvodoch, ktoré môžu 
zahŕňať využívanie pôdy, mestské 
a územné plánovanie či iné legitímne 
faktory vrátane faktorov týkajúcich sa 
kultúrnych tradícií.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 121
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by tiež mali mať 
možnosť založiť rozhodnutia, ktoré 

(12) Taktiež by malo byť možné, aby sa 
rozhodnutia členských štátov o obmedzení 
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prijmú na základe smernice 2001/18/ES 
na dôvodoch týkajúcich sa sociálno-
ekonomických vplyvov, ktoré môžu 
vyplynúť z pestovania GMO na území 
dotknutého členského štátu. Hoci sa 
opatrenia koexistencie riešili 
odporúčaním Komisie z 13. júla 20101, 
členské štáty by mali mať tiež možnosť 
prijať opatrenia, ktorými sa podľa tejto 
smernice obmedzuje alebo zakazuje 
pestovanie povolených GMO na celom ich 
území alebo jeho časti. Uvedené dôvody 
môžu súvisieť s nerealizovateľnosťou 
alebo nemožnosťou zavedenia opatrení 
zabezpečujúcich koexistenciu v dôsledku 
osobitných geografických podmienok, 
potrebou predchádzať prítomnosti GMO v 
iných výrobkoch ako napríklad v 
špecifických alebo osobitných, potrebou 
chrániť rozmanitosť v poľnohospodárskej 
výrobe alebo s potrebou zabezpečiť čistotu 
osiva a množiteľského materiálu rastlín. 
Okrem toho Komisia na základe žiadosti v 
záveroch Rady z 5. decembra 2008 o 
geneticky modifikovaných organizmoch 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
správu o sociálno-ekonomických 
dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto 
správy môžu členským štátom poskytnúť 
cenné informácie týkajúce sa rozhodovania 
na základe tejto smernice.

alebo zákaze pestovania GMO na ich 
území opierali o dôvody, ktoré sa týkajú 
sociálno-ekonomických vplyvov, ktoré 
môžu vyplynúť z pestovania GMO na 
území dotknutého členského štátu. 
Uvedené dôvody môžu súvisieť najmä 
s nerealizovateľnosťou alebo nemožnosťou 
zavedenia opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu v dôsledku osobitných 
geografických podmienok, potrebou 
predchádzať prítomnosti GMO v iných 
výrobkoch ako napríklad v špecifických 
alebo osobitných, potrebou chrániť 
rozmanitosť v poľnohospodárskej výrobe 
alebo s potrebou zabezpečiť čistotu osiva 
a množiteľského materiálu rastlín. Okrem 
toho Komisia na základe žiadosti v 
záveroch Rady z 5. decembra 2008 o 
geneticky modifikovaných organizmoch 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
správu o sociálno-ekonomických 
dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto 
správy môžu členským štátom poskytnúť 
cenné informácie týkajúce sa rozhodovania 
na základe tejto smernice.

__________________
1 Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o 
usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych 
opatrení pre koexistenciu na 
predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s. 
1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 12

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by tiež mali mať 
možnosť založiť rozhodnutia, ktoré prijmú 
na základe smernice 2001/18/ES na 
dôvodoch týkajúcich sa sociálno-
ekonomických vplyvov, ktoré môžu 
vyplynúť z pestovania GMO na území 
dotknutého členského štátu. Hoci sa 
opatrenia koexistencie riešili 
odporúčaním Komisie z 13. júla 20101 , 
členské štáty by mali mať tiež možnosť 
prijať opatrenia, ktorými sa podľa tejto 
smernice obmedzuje alebo zakazuje 
pestovanie povolených GMO na celom ich 
území alebo jeho časti. Uvedené dôvody 
môžu súvisieť s nerealizovateľnosťou 
alebo nemožnosťou zavedenia opatrení 
zabezpečujúcich koexistenciu v dôsledku 
osobitných geografických podmienok,
potrebou predchádzať prítomnosti GMO v 
iných výrobkoch ako napríklad v 
špecifických alebo osobitných, potrebou 
chrániť rozmanitosť v poľnohospodárskej 
výrobe alebo s potrebou zabezpečiť čistotu 
osiva a množiteľského materiálu rastlín. 
Okrem toho Komisia na základe žiadosti v 
záveroch Rady z 5. decembra 2008 o 
geneticky modifikovaných organizmoch 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
správu o sociálno-ekonomických 
dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto 
správy môžu členským štátom poskytnúť 
cenné informácie týkajúce sa rozhodovania 
na základe tejto smernice.

(12) Členské štáty by tiež mali mať 
možnosť založiť rozhodnutia, ktoré prijmú 
na základe smernice 2001/18/ES na 
dôvodoch týkajúcich sa sociálno-
ekonomických vplyvov, ktoré môžu 
vyplynúť z pestovania GMO na území 
dotknutého členského štátu. Uvedené 
dôvody môžu súvisieť s potrebou alebo 
snahou predchádzať prítomnosti GMO v 
iných výrobkoch ako napríklad v 
špecifických alebo osobitných, potrebou 
chrániť rozmanitosť v poľnohospodárskej 
výrobe alebo s potrebou zabezpečiť čistotu 
osiva a množiteľského materiálu rastlín. 
Okrem toho Komisia na základe žiadosti v 
záveroch Rady z 5. decembra 2008 o 
geneticky modifikovaných organizmoch 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
správu o sociálno-ekonomických 
dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto 
správy môžu členským štátom poskytnúť 
cenné informácie týkajúce sa rozhodovania 
na základe tejto smernice.

__________________
1 Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o 
usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych 
opatrení pre koexistenciu na 
predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách (Ú. V. EÚ C 200, 22.7.2010, s. 
1).
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Pozmeňujúci návrh 123
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(12a) Členské štáty by okrem toho mali 
navzájom spolupracovať s cieľom zaviesť 
vhodné nárazníkové zóny medzi zónami 
bez genetickej technológie a zónami, v 
ktorých sa pestujú GMO, aby sa predišlo 
neplánovaným dôsledkom cezhraničnej 
kontaminácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Lorenzo Fontana

Pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté na 
základe tejto smernice by sa mali týkať 
pestovania a nie voľného pohybu 
a dovozu geneticky modifikovaných osív 
a množiteľského materiálu rastlín, ako 
výrobkov alebo ako ich súčasti, a ani
produktov ich úrody, a okrem toho by mali 
byť v súlade so Zmluvami, najmä pokiaľ 
ide o zásadu nediskriminácie medzi 
domácimi a zahraničnými výrobkami, 
zásadu proporcionality a článok 34, 
článok 36 a článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté na 
základe tejto smernice by sa mali týkať 
pestovania a môžu podľa vlastného 
uváženia členského štátu zahŕňať voľný 
pohyb a dovoz geneticky modifikovaných 
osív a množiteľského materiálu rastlín, ako 
výrobkov alebo ako súčasti výrobkov, ako 
aj produktov ich úrody.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté na 
základe tejto smernice by sa mali týkať 
pestovania a nie voľného pohybu a dovozu 
geneticky modifikovaných osív a 
množiteľského materiálu rastlín, ako 
výrobkov alebo ako ich súčasti, a ani 
produktov ich úrody, a okrem toho by mali 
byť v súlade so Zmluvami, najmä pokiaľ 
ide o zásadu nediskriminácie medzi 
domácimi a zahraničnými výrobkami,
zásadu proporcionality a článok 34, článok 
36 a článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté na 
základe tejto smernice by sa mali týkať 
pestovania, pohybu a dovozu geneticky 
modifikovaných osív a množiteľského 
materiálu rastlín, ako výrobkov alebo ako 
ich súčasti, a ani produktov ich úrody, a 
okrem toho by mali byť v súlade so 
Zmluvami, najmä pokiaľ ide o zásadu 
proporcionality a článok 34, článok 36 a 
článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou predbežnej opatrnosti musia mať členské štáty možnosť odmietnuť 
uvádzanie na trh (a teda dovoz) GMO. Bezpečnosť spotrebiteľov musí mať prednosť pred 
záujmami poľnohospodársko-potravinárskych podnikov.

Pozmeňujúci návrh 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté na 
základe tejto smernice by sa mali týkať 
pestovania a nie voľného pohybu a dovozu 
geneticky modifikovaných osív a 
množiteľského materiálu rastlín, ako 
výrobkov alebo ako ich súčasti, a ani
produktov ich úrody, a okrem toho by mali 

(13) Obmedzenia alebo zákazy prijaté 
členskými štátmi by sa mali týkať 
pestovania a voľného pohybu a dovozu 
geneticky modifikovaných osív a 
množiteľského materiálu rastlín, ako 
výrobkov alebo ako ich súčasti, a 
produktov ich úrody, a mali by byť v 
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byť v súlade so Zmluvami, najmä pokiaľ 
ide o zásadu nediskriminácie medzi 
domácimi a zahraničnými výrobkami, 
zásadu proporcionality a článok 34, článok 
36 a článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

súlade so Zmluvami, najmä pokiaľ ide o 
zásadu nediskriminácie medzi domácimi a 
zahraničnými výrobkami, zásadu 
proporcionality a článok 34, článok 36 a 
článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice, by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou a 
poskytovania informácií na úrovni Únie. 
Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií 
Únie, nie je navyše potrebné uplatňovanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť 
alebo zakázať pestovanie GMO na celom 
svojom území alebo jeho časti odo dňa 
nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a 
najneskôr dva roky od udelenia súhlasu 
alebo povolenia, pod podmienkou, že 
uplynulo ustanovené obdobie zastavenia 
konania, počas ktorého mala Komisia 
možnosť vyjadriť pripomienky k 
navrhovaným opatreniam.

Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou a 
poskytovania informácií na úrovni Únie. 
Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií 
Únie nie je navyše potrebné uplatňovanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť 
alebo zakázať pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami, alebo všetkých GMO na 
celom svojom území alebo jeho časti odo 
dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie 
a počas celého trvania súhlasu alebo 
povolenia, pod podmienkou, že uplynulo 
ustanovené obdobie zastavenia konania, 
počas ktorého mala Komisia možnosť 
vyjadriť pripomienky k navrhovaným 
opatreniam.

__________________ __________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37.).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37.).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice, by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou 
a poskytovania informácií na úrovni Únie
Vzhľadom na úroveň kontroly 
a informácií Únie, nie je navyše potrebné 
uplatňovanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES1. Členské 
štáty môžu obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom svojom území 
alebo jeho časti odo dňa nadobudnutia 
účinnosti povolenia Únie a najneskôr dva 
roky od udelenia súhlasu alebo povolenia, 
pod podmienkou, že uplynulo ustanovené
obdobie zastavenia konania, počas ktorého 
mala Komisia možnosť vyjadriť 
pripomienky k navrhovaným opatreniam.

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou 
a poskytovania informácií na úrovni Únie.
Vzhľadom na úroveň kontroly 
a informácií Únie nie je navyše potrebné 
uplatňovanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES1. Členské 
štáty môžu obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom svojom území 
alebo jeho časti pred dňom nadobudnutia 
účinnosti povolenia Únie a počas celého 
obdobia účinnosti súhlasu alebo povolenia, 
pod podmienkou, že uplynulo stanovené
obdobie zastavenia konania, počas ktorého 
mala Komisia možnosť vyjadriť 
pripomienky k navrhovaným opatreniam. 
Dotknutý členský štát musí preto Komisii 
oznámiť navrhované opatrenia najmenej 
75 dní pred udelením súhlasu, aby 
Komisia mala možnosť vyjadriť k nim 
pripomienky, a počas tohto obdobia by 
sa mal zdržať prijímania a vykonávania 
predmetných opatrení. Po uplynutí 
obdobia zastavenia konania by členský 
štát mal prijať opatrenia v pôvodne 
navrhovanej podobe alebo v zmenenej 
podobe, v ktorej zohľadní pripomienky 
Komisie.

__________________ __________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 129
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice, by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou a 
poskytovania informácií na úrovni Únie 
Vzhľadom na úroveň kontroly a 
informácií Únie, nie je navyše potrebné 
uplatňovanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES1. Členské 
štáty môžu obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom svojom území 
alebo jeho časti odo dňa nadobudnutia 
účinnosti povolenia Únie a najneskôr dva 
roky od udelenia súhlasu alebo povolenia, 
pod podmienkou, že uplynulo ustanovené 
obdobie zastavenia konania, počas 
ktorého mala Komisia možnosť vyjadriť 
pripomienky k navrhovaným opatreniam.

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice by mali byť 
predmetom postupu poskytovania 
informácií na úrovni Únie v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť 
alebo zakázať pestovanie GMO na celom 
svojom území alebo jeho časti bez 
akéhokoľvek obmedzenia z hľadiska času 
a trvania.

__________________ __________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37).  

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37).  

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice, by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou a 
poskytovania informácií na úrovni Únie. 
Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií 
Únie, nie je navyše potrebné uplatňovanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť 
alebo zakázať pestovanie GMO na celom 
svojom území alebo jeho časti odo dňa 
nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a 
najneskôr dva roky od udelenia súhlasu 
alebo povolenia, pod podmienkou, že 
uplynulo ustanovené obdobie zastavenia 
konania, počas ktorého mala Komisia 
možnosť vyjadriť pripomienky k 
navrhovaným opatreniam.

Opatrenia členských štátov prijaté na 
základe tejto smernice by mali byť 
predmetom postupu s kontrolou a 
poskytovania informácií na úrovni Únie. 
Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií 
Únie nie je navyše potrebné uplatňovanie 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť 
alebo zakázať pestovanie všetkých, 
skupiny alebo konkrétnej GMO na celom 
svojom území alebo jeho časti odo dňa 
nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a 
počas celého trvania súhlasu alebo 
povolenia.

__________________ __________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37.).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri 
poskytovaní informácií v oblasti 
technických noriem a predpisov (Ú. v. ES 
L 204, 21.7.1998, s. 37.).

Or. en

Odôvodnenie

Zlučiteľné s pozmeňujúcim návrhom 17 k návrhu odporúčania. Komisia vo svojom 
predbežnom návrhu vládam dokonca umožnila zakázať konkrétne alebo všetky GMO. Rada sa 
neriadila Komisiou ani pozíciou Parlamentu v prvom čítaní. 

Pozmeňujúci návrh 131
Biljana Borzan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(14a) Počas obdobia zastavenia konania 
žiadateľ o povolenie/držiteľ povolenia, 
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ktorého by sa týkali opatrenia, ktorými sa 
obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO 
alebo skupiny GMO v členskom štáte, by 
sa mal zdržať všetkých činností 
súvisiacich s pestovaním tohto GMO 
alebo skupiny GMO v danom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 
opatrenia.

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 
opatrenia. Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a členské štáty by sa okrem toho 
mali zameriavať na vytvorenie rozsiahlej 
siete vedeckých organizácií, v ktorej by 
boli zastúpené všetky odbory vrátane 
ekologických, a mali by spolupracovať,
aby včas zistili prípadné rozdiely medzi 
vedeckými stanoviskami a vyriešili či 
objasnili sporné vedecké otázky. Komisia 
a členské štáty by mali zabezpečiť 
potrebné zdroje na nezávislý výskum 
možných rizík spojených so zámerným 
uvoľnením GMO alebo ich uvedením na 
trh, ako aj to, aby presadzovanie práv 
duševného vlastníctva nebránilo 
nezávislým vedeckým pracovníkom v 
prístupe ku všetkým relevantným 
materiálom.
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Odôvodnenie

Toto znenie bolo prevzaté z pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní a treba ho vnímať 
ako doplnenie pozmeňujúceho návrhu 18 k návrhu odporúčania. Spolupráca v oblasti 
výskumu je podmienkou pre primerané posúdenie rizika.

Pozmeňujúci návrh 133
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 
opatrenia.

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 
opatrenia súvisiace so zdravím ľudí 
a zvierat a s ochranou životného 
prostredia.

Or. fr

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo 
zákaze pestovania GMO členskými štátmi 
na celom ich území alebo časti ich územia 
by nemali brániť vykonávaniu 
biotechnologického výskumu za 
predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní 
dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné 
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opatrenia. opatrenia a že táto činnosť nie je v rozpore 
s dodržiavaním dôvodov, na základe 
ktorých bol tento zákaz zavedený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na význam vedeckých 
dôkazov pri rozhodovaní o zákaze alebo 
schvaľovaní GMO by úrad a členské štáty 
mali využívať akreditované verejné 
a súkromné výskumné inštitúcie s cieľom 
zabezpečiť nepretržité poskytovanie 
informácií a pravidelné uverejňovanie 
výsledkov výskumu, ktoré sa týkajú rizika 
alebo dôkazov o každej náhodnej 
prítomnosti GMO, kontaminácii GMO či 
nebezpečenstve GMO pre životné 
prostredie alebo ľudské zdravie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 136
Julie Girling

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr dva roky odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr päť rokov odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 
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Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť návrh 
uvedených opatrení najmenej 75 dní pred 
ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k 
nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto 
obdobia by sa mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 
konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť návrh 
uvedených opatrení najmenej 75 dní pred 
ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k 
nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto 
obdobia by sa mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 
konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Paul Brannen

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr dva roky odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 
Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť návrh 
uvedených opatrení najmenej 75 dní pred 

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr päť rokov odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 
Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť návrh 
uvedených opatrení najmenej 75 dní pred 
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ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k 
nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto 
obdobia by sa mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 
konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k 
nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto 
obdobia by sa mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 
konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Dôsledok navrhovaného pozmeňujúceho návrhu k článku 26 b ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 138
Jan Huitema

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr dva roky odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 
Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť návrh 
uvedených opatrení najmenej 75 dní pred 
ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k 
nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto 
obdobia by sa mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v 
každom prípade najskôr dva roky odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia, členský štát by 
mal mať možnosť prostredníctvom 
Komisie požiadať držiteľa 
súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii verejne 
oznámiť návrh uvedených odôvodnených
opatrení najmenej 75 dní pred ich prijatím, 
aby mala Komisia možnosť k nim vyjadriť 
pripomienky, a počas tohto obdobia by sa 
mal zdržať prijímania a vykonávania 
uvedených opatrení. Po uplynutí 
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konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

ustanoveného obdobia zastavenia konania 
by členský štát mal mať možnosť prijať 
opatrenia v pôvodne navrhovanej forme 
alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického 
rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia 
GMO, a v každom prípade najskôr dva 
roky odo dňa vydania súhlasu/povolenia, 
členský štát by mal mať možnosť 
prostredníctvom Komisie požiadať 
držiteľa súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť 
návrh uvedených opatrení najmenej 75 
dní pred ich prijatím, aby mala Komisia 
možnosť k nim vyjadriť pripomienky, 
a počas tohto obdobia by sa mal zdržať 
prijímania a vykonávania uvedených 
opatrení. Po uplynutí ustanoveného 
obdobia zastavenia konania by členský 
štát mal mať možnosť prijať opatrenia v 
pôvodne navrhovanej forme alebo vo 
forme, v ktorej zohľadní pripomienky 
Komisie.

(16) Členský štát by mal mať možnosť 
kedykoľvek svoje rozhodnutie zrevidovať 
a zmeniť geografický rozsah povolenia 
daného GMO, ako aj prijať opatrenia 
obmedzujúce alebo zakazujúce pestovanie 
GMO.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti 
odôvodňujú úpravu geografického 
rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia 
GMO, a v každom prípade najskôr dva 
roky odo dňa vydania súhlasu/povolenia, 
členský štát by mal mať možnosť 
prostredníctvom Komisie požiadať 
držiteľa súhlasu/povolenia o úpravu jeho 
geografického rozsahu pôsobnosti. Ak 
držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani 
konkludentne nesúhlasí, mal by mať 
členský štát možnosť prijať odôvodnené
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý 
členský štát by mal Komisii oznámiť 
návrh uvedených opatrení najmenej 75 dní 
pred ich prijatím, aby mala Komisia 
možnosť k nim vyjadriť pripomienky, a
počas tohto obdobia by sa mal zdržať 
prijímania a vykonávania uvedených 
opatrení. Po uplynutí ustanoveného 
obdobia zastavenia konania by členský štát 
mal mať možnosť prijať opatrenia v 
pôvodne navrhovanej forme alebo vo 
forme, v ktorej zohľadní pripomienky 
Komisie.

(16) Keď to považuje za vhodné a v 
každom prípade najskôr dva roky odo dňa 
vydania súhlasu/povolenia pre GMO, mal
by členský štát mal mať možnosť prijať 
opatrenia, ktorými sa pestovanie daného 
GMO obmedzí alebo zakáže na celom 
území alebo jeho časti. O uvedených 
opatreniach by Komisia mala byť 
informovaná najmenej 75 dní pred ich 
prijatím, aby mala Komisia možnosť 
zaslať k nim nezáväzné pripomienky. 
Dotknutý členský štát by sa počas tohto 
obdobia mal zdržať prijímania a 
vykonávania uvedených opatrení. Po 
uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia 
konania by členský štát mal mať možnosť 
prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 
forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní 
pripomienky Komisie v prípade, že by to 
členský štát považoval za vhodné. V 
prípade, že sa týchto 75 dní úplne alebo 
čiastočne prekrýva so sezónou výsevu 
druhov, ku ktorým patrí schválený GMO, 
členský štát by mal mať právo vykonať 
tento zákaz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Biljana Borzan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 16 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(16a) Počas obdobia zastavenia konania 
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žiadateľ o povolenie/držiteľ povolenia, 
ktorého by sa týkali opatrenia, ktorými sa 
obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO 
alebo skupiny GMO v členskom štáte, by 
sa mal zdržať všetkých činností 
súvisiacich s pestovaním tohto GMO 
alebo skupiny GMO v danom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 17

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(17) Členský štát by mal mať možnosť 
požiadať príslušný orgán alebo Komisiu, 
aby celé jeho územie alebo jeho časť 
opätovne začlenila do geografického 
rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z 
ktorého boli predtým vyňaté. V takomto 
prípade by nemalo byť potrebné postúpiť 
žiadosť držiteľovi súhlasu/povolenia a 
žiadať ho o jeho súhlas. Geografický 
rozsah pôsobnosti súhlasu alebo 
rozhodnutia o povolení by mal primerane 
upraviť príslušný orgán, ktorý udelil 
písomný súhlas alebo Komisia podľa 
smernice 2001/18/ES alebo podľa 
nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(17) Členský štát má taktiež možnosť 
požiadať príslušný orgán alebo Komisiu, 
aby celé jeho územie alebo jeho časť 
opätovne začlenila do geografického 
rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z 
ktorého boli predtým vyňaté. V takomto 
prípade by geografický rozsah pôsobnosti 
súhlasu alebo rozhodnutia o povolení mal 
primerane upraviť príslušný orgán, ktorý 
udelil písomný súhlas alebo Komisia podľa 
smernice 2001/18/ES alebo podľa 
nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 143
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
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Pozícia Rady
Odôvodnenie 17

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(17) Členský štát by mal mať možnosť 
požiadať príslušný orgán alebo Komisiu, 
aby celé jeho územie alebo jeho časť 
opätovne začlenila do geografického 
rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z 
ktorého boli predtým vyňaté. V takomto 
prípade by nemalo byť potrebné postúpiť 
žiadosť držiteľovi súhlasu/povolenia a 
žiadať ho o jeho súhlas. Geografický 
rozsah pôsobnosti súhlasu alebo 
rozhodnutia o povolení by mal primerane 
upraviť príslušný orgán, ktorý udelil 
písomný súhlas alebo Komisia podľa 
smernice 2001/18/ES alebo podľa 
nariadenia (ES) č. 1829/2003.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia „fázy 1“.

Pozmeňujúci návrh 144
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Odôvodnenie 18

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(18) Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o 
povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s 
geografickým rozsahom pôsobnosti 
obmedzeným na určité oblasti, alebo 
opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade 
s touto smernicou, ktorá obmedzujú alebo 
zakazujú pestovanie GMO, by nemali 
brániť používaniu povolených GMO inými 
členskými štátmi alebo ho zakazovať. 

(18) Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o 
povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s 
geografickým rozsahom pôsobnosti 
obmedzeným na určité oblasti, alebo 
opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade 
s touto smernicou, ktoré obmedzujú alebo 
zakazujú pestovanie GMO, by nemali 
brániť používaniu povolených GMO inými 
členskými štátmi alebo ho zakazovať za 
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Okrem toho by touto smernicou a 
vnútroštátnymi opatreniami prijatými 
podľa nej nemali byť dotknuté požiadavky 
práva Únie týkajúce sa neúmyselnej a 
náhodnej prítomnosti GMO v geneticky 
nemodifikovaných odrodách osiva a 
množiteľského materiálu rastlín a táto 
smernica ani vnútroštátne opatrenia prijaté 
podľa nej by nemali brániť pestovaniu 
odrôd, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

predpokladu, že boli prijaté primerané 
opatrenia koexistencie na predchádzanie 
cezhraničnej kontaminácii. Okrem toho 
by touto smernicou a vnútroštátnymi 
opatreniami prijatými podľa nej nemali byť 
dotknuté požiadavky práva Únie týkajúce 
sa neúmyselnej a náhodnej prítomnosti 
GMO v geneticky nemodifikovaných 
odrodách osiva a množiteľského materiálu 
rastlín a táto smernica ani vnútroštátne 
opatrenia prijaté podľa nej by nemali 
brániť pestovaniu odrôd, ktoré tieto 
požiadavky spĺňajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 18

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(18) Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o 
povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s 
geografickým rozsahom pôsobnosti 
obmedzeným na určité oblasti, alebo
opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade 
s touto smernicou, ktorá obmedzujú alebo 
zakazujú pestovanie GMO, by nemali 
brániť používaniu povolených GMO inými 
členskými štátmi alebo ho zakazovať. 
Okrem toho by touto smernicou a 
vnútroštátnymi opatreniami prijatými 
podľa nej nemali byť dotknuté 
požiadavky práva Únie týkajúce sa 
neúmyselnej a náhodnej prítomnosti 
GMO v geneticky nemodifikovaných 
odrodách osiva a množiteľského 
materiálu rastlín a táto smernica ani 
vnútroštátne opatrenia prijaté podľa nej 
by nemali brániť pestovaniu odrôd, ktoré 
tieto požiadavky spĺňajú.

(18) Opatrenia prijaté členskými štátmi v 
súlade s touto smernicou, ktoré obmedzujú 
alebo zakazujú pestovanie GMO, by 
nemali brániť používaniu povolených 
GMO inými členskými štátmi alebo ho 
zakazovať.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia „fázy 1“.

Pozmeňujúci návrh 146
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 18 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(18a) Je potrebné, aby sa prijali efektívne 
opatrenia zabezpečujúce koexistenciu 
s cieľom zaistiť, aby pestovanie GMO 
nespôsobovalo náhodnú prítomnosť 
GMO v iných produktoch a iných 
poľnohospodárskych podnikoch. Členské 
štáty by preto mali byť z titulu smernice 
2001/18/ES povinné prijať reguláciu 
platnú pre svoje územie zameranú na 
zabránenie náhodnej prítomnosti tohto 
typu. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať prípadnej cezhraničnej 
kontaminácii, ktorá by mohla pochádzať 
z členského štátu alebo regiónu, kde je 
pestovanie GMO povolené, a smerovať do 
členského štátu alebo regiónu, kde je 
pestovanie GMO zakázané. Odporúčanie 
Komisie z 13. júla 2010 usmerňuje 
členské štáty v tom zmysle, ako zaviesť 
vnútroštátne opatrenia zabezpečujúce 
koexistenciu, a to aj v pohraničných 
oblastiach1a.

_________________
1a Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 
o usmerneniach pre tvorbu 
vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu 
na predchádzanie nezámernej prítomnosti 
GMO v konvenčných a ekologických 
plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s. 
1).
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Or. fr

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 20

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(20) Touto smernicou nie sú dotknuté
povinnosti členských štátov v oblasti 
voľného pohybu konvenčného osiva, 
množiteľského materiálu rastlín a 
produktov ich úrody v súlade s príslušným 
právom Únie a v súlade so ZFEÚ. 

(20) Touto smernicou sa neposilňujú 
povinnosti členských štátov v oblasti 
voľného pohybu konvenčného osiva, 
množiteľského materiálu rastlín a 
produktov ich úrody, a otvárajú sa ňou 
perspektívy týkajúce sa príslušného práva 
Európskej únie v oblasti štátnej 
suverenity.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento text nesmie byť považovaný za ústupok z hľadiska miery suverenity štátov, ale skôr za 
všeobecne známy precedens z hľadiska rozsiahlej subsidiarity, ktorá vymedzuje právomoci 
Únie v oblastiach, kde národné štáty už rozhodovaciu právomoc nemajú.

Pozmeňujúci návrh 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pozícia Rady
Odôvodnenie 20 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(20a) Aby sa zaistila vysoká úroveň 
ochrany spotrebiteľov, mali by členské 
štáty takisto prijať opatrenia v oblasti 
označovania a efektívneho informovania 
s cieľom zaistiť úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o prítomnosť GMO na ich 
území a v produktoch, ktoré sa tam 
vyrábajú alebo uvádzajú na trh.
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Or. fr

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 21 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(21a) Komisia bude v súlade s článkom 
207 ZFEÚ naďalej zabezpečovať 
obhajobu akejkoľvek sťažnosti na 
opatrenia, ktoré členský štát prijal v tejto 
oblasti, pred orgánmi WTO na 
urovnávanie sporov.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že tieto nové články umožňujú členským štátom prijať vnútroštátny zákaz 
pestovania GMO z iných dôvodov, než sú dôvody týkajúce sa životného prostredia a 
verejného zdravia, je tu jasné riziko, že takéto obmedzujúce opatrenia by mohli byť napadnuté 
pred panelom WTO na riešenie sporov. Ak by k tomu došlo, musíme zabezpečiť, aby bola 
obranná línia v celej Únii rovnaká a aby daný členský štát nemusel prípadné medzinárodné 
spory riešiť sám. Navrhované znenie bolo skopírované z pracovného dokumentu útvarov 
Komisie z 29. 4. 2011, ktorý bol zaslaný Európskej rade 5. 5. 2011.

Pozmeňujúci návrh 150
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Odôvodnenie 21 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(21a) Susedné členské štáty by mali 
spolupracovať v záujme zaistenia vhodnej 
výmeny informácií, a to s cieľom zaistiť 
efektívne fungovanie opatrení 
zabezpečujúcich koexistenciu 
v pohraničných oblastiach a zabrániť 
cezhraničnému šíreniu z členského štátu, 
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kde je pestovanie daného GMO povolené, 
do susedného členského štátu, kde je 
zakázané.

Or. fr

Odôvodnenie

V návrhu zmeny smernice 2001/18/ES by sa mal zvýšiť dôraz na koexistenciu na úrovni 
hraníc, ktorá stále nie je dostatočne zohľadnená.

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 21 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(21b) Ustanovenia stanovené v článku 26b 
a článku 26c smernice 2001/18/ES sa 
uplatňujú bez toho, aby tým bol dotknutý 
článok 23 tejto smernice, ako aj článok 34 
nariadenia (ES) č. 1829/20031a.

__________________
1a Nariadenie (ES) č. 1829/2003 
Európskeho parlamentu a Rady z 
22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.).

Or. en

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

Pozícia Rady
Odôvodnenie 21 b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Komisia bude v súlade s článkom 207 
ZFEÚ naďalej zabezpečovať obhajobu 
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akejkoľvek sťažnosti na opatrenia, ktoré 
členský štát prijal v tejto oblasti, pred 
orgánmi WTO na urovnávanie sporov.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že tieto nové články umožňujú členským štátom prijať vnútroštátny zákaz 
pestovania GMO z iných dôvodov, než sú dôvody týkajúce sa životného prostredia a 
verejného zdravia, je tu jasné riziko, že takéto obmedzujúce opatrenia by mohli byť napadnuté 
na paneli WTO na riešenie sporov. Ak by k tomu došlo, musíme zabezpečiť, aby bola obranná 
línia v celej Únii rovnaká, a aby daný členský štát nemusel prípadné medzinárodné spory 
riešiť sám. Navrhované znenie bolo skopírované z pracovného dokumentu útvarov Komisie z 
29. 4. 2011, ktorý bol zaslaný Európskej rade 5. 5. 2011.

Pozmeňujúci návrh 153
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Odôvodnenie 22

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(22) V odporúčaní Komisie z 13. júla 2010 
sa členským štátom poskytujú usmernenia 
pre rozvoj opatrení v oblasti koexistencie 
vrátane pohraničných oblastí.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Odôvodnenie 23

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(23) Smernica 2001/18/ES by sa mala
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a 
doplniť,

(23) Smernica 2001/18/ES a nariadenie 
(EÚ) č. 1829/20031a by sa mali
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,
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__________________
1a Nariadenie (ES) č. 1829/2003 
Európskeho parlamentu a Rady z 
22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.).

Or. en

Odôvodnenie

Treba riešiť nedostatky v rámci povoľovacieho konania, a to nielen v tejto smernici, ale aj v 
nariadení 1829/2003, keďže GMO môžu byť povolené na pestovanie aj v súlade s nariadením 
1829/2003.

Pozmeňujúci návrh 155
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES
Článok -1 (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

V smernici 2001/18/ES sa vkladajú tieto 
články:

-1. Smernica 2001/18/ES sa mení takto:

„Článok -1

Pestovanie geneticky modifikovaných 
organizmov (GMO) a ich uvádzanie na 
trh je zakázané na celom území Európskej 
únie.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť



PE539.851v01-00 94/119 AM\1037402SK.doc

SK

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

V smernici 2001/18/ES sa vkladajú tieto 
články:

Smernica 2001/18/ES sa mení takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod - 1 (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 22

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(- 1) Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Voľný obeh

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 23 alebo článku 26b, nesmú 
členské štáty zakázať, obmedziť alebo 
brániť umiestňovaniu na trh GMO ako 
výrobkov, alebo vo výrobkoch, ktoré 
spĺňajú požiadavky tejto smernice.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh už bol zahrnutý do správy Európskeho parlamentu v prvom čítaní. 
Do článku 22 je potrebné vložiť odkaz na novú možnosť, ktorú majú členské štáty, a to 
obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území, inak by smernica 2001/18 
obsahovala protichodné články.

Pozmeňujúci návrh 158
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE



AM\1037402SK.doc 95/119 PE539.851v01-00

SK

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 25

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 25 sa dopĺňa tento odsek:

„5a. Bez toho, aby bola dotknutá ochrana 
práv duševného vlastníctva, nesmie sa 
obmedziť ani brániť prístupu k materiálu 
potrebnému na nezávislý výskum 
možných rizík spojených so zámerným 
uvoľnením GMO alebo ich uvedením na 
trh, ako sú osivá.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh už bol zahrnutý do správy Európskeho parlamentu v prvom čítaní. 
Opatrenia opísané v tejto smernici sú neodmysliteľne spojené s dôkladným posúdením rizika.

Pozmeňujúci návrh 159
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b
Smernica 2001/18/ES

Článok 7 – odsek 3, článok 18 – odsek 1, článok 23 – odsek 2 a článok 30 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(-1b) V článku 7 ods. 3, článku 18 ods. 1 a 
článku 23 ods. 2 sa odkaz na článok 30 
ods. 2 nahrádza odkazom na článok 30 
ods. 3. Do článku 30 ods. 3 sa dopĺňajú 
tieto slová: „Odchylne od článku 5a ods. 3 
a 4 však návrh opatrenia povoľujúci 
GMO nesmie byť prijatý, ak Rada 
nevydala kladné stanovisko.“
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Or. en

Odôvodnenie

Pán Juncker jasne uviedol, že má v úmysle urýchlene demokratizovať rozhodovací proces 
týkajúci sa udeľovania povolení pre GMO. Súčasný návrh poskytuje možnosť okamžitého 
riešenia problému. Až do zosúladenia právnych predpisov o GMO so zmluvou ponúka 
nahradenie odkazu na regulačný postup odkazom na regulačný postup s kontrolou rýchle 
riešenie, ak sa doplní o ustanovenie týkajúce sa demokratizácie tohto postupu.

Pozmeňujúci návrh 160
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 a – odsek 1 

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 26a sa odsek 1 nahrádza 
takto:

Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch.

„Členské štáty prijmú primerané a záväzné
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch
na svojom území a na pohraničných 
územiach susediacich členských štátov.“

Or. en

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 26a – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 26a sa odsek 1 nahrádza 
takto:
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1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch. 

„1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch.
Na žiadosť susedného členského štátu 
prijmú primerané opatrenia na 
predchádzanie neúmyselnej prítomnosti 
GMO v pohraničných oblastiach tohto 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 26a – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 26 a sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch. 

1. Členské štáty prijmú primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch
na svojom území a na pohraničných 
územiach susediacich členských štátov.
Aby sa predišlo rozporuplným opatreniam 
susediacich krajín, Komisia vypracuje 
minimálne požiadavky na úrovni Únie 
týkajúce sa predchádzania cezhraničnej 
kontaminácii.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES

Článok 26a – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 26a sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch. 

1. Členské štáty prijmú primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch
na svojom území a na pohraničných 
územiach susediacich členských štátov. 

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo možné plne zabezpečiť rozhodnutie členského štátu, že nebude pestovať GMO, a 
takisto s cieľom chrániť záujmy poľnohospodárov pracujúcich v konvenčnom alebo 
ekologickom poľnohospodárstve, nestačí iba vyzývať členské štáty, aby predchádzali 
neúmyselnému výskytu GMO v ostatných produktoch. Takéto opatrenia by mali byť v celej 
Únii povinné s cieľom zaistiť účinnú ochranu s osobitným dôrazom na cezhraničné oblasti.

Pozmeňujúci návrh 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 a – odsek 1
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Platné znenie Pozmeňujúci návrh

-1. V článku 26a sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch.

„1. Členské štáty, v ktorých možno daný 
GMO pestovať na základe povolenia 
vydaného v súlade s článkom 26b, 
stanovia všetky primerané opatrenia na 
predchádzanie neúmyselnej prítomnosti 
GMO v ostatných výrobkoch 
v pohraničných oblastiach susedných 
členských štátov.“

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré povolili pestovanie GMO, by mali prijať opatrenia potrebné na 
zabránenie cezhraničnej kontaminácii.

Pozmeňujúci návrh 165
Susanne Melior

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES
Článok 26a– odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 26a odsek 1 sa nahrádza 
takto:

1. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch.

„1. Členské štáty stanovia primerané 
opatrenia na predchádzanie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch 
na vlastnom území a v pohraničných 
oblastiach susediacich členských štátov. 
V pohraničných oblastiach susediacich 
členských štátov platia jednotné pravidlá 
týkajúce sa dodržania vzdialenosti pre 
celú EÚ.“

Or. de
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Odôvodnenie

Prípadné pestovanie GMO by nemalo mať za následok dodatočné náklady pre konvenčné
poľnohospodárske podniky alebo poľnohospodárske podniky chrániace prírodné zdroje. 
Členské štáty by preto mali byť povinné prijať opatrenia na zabránenie prítomnosti GMO v 
iných výrobkoch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prípadnej cezhraničnej
kontaminácii. Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa koexistencie by mali byť koordinované, 
navzájom zosúladené a porovnateľné, a to najmä v pohraničných oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 166
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 a – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

-1. Do článku 26a ods. 1 sa dopĺňa tento 
pododsek:

„Členské štáty, v ktorých možno daný 
GMO pestovať na základe písomného 
povolenia vydaného v súlade touto 
smernicou a prípadne rozhodnutia 
vydaného v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutia o povolení prijatého v súlade 
s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabránenie neúmyselnej 
prítomnosti GMO v iných produktoch na 
svojom území a v pohraničných oblastiach 
susedných členských štátov. Predmetné 
opatrenia oznámia Komisii.“

Or. fr

Odôvodnenie

Prípadné pestovanie GMO by nemalo znamenať ďalšie náklady pre tých, ktorí sa venujú 
tradičnému poľnohospodárstvu alebo biopoľnohospodárstvu. Členské štáty, v ktorých možno 
daný GMO pestovať, preto musia byť povinné prijať potrebné opatrenia na zabránenie 
prítomnosti GMO v iných produktoch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prípadnej 
cezhraničnej kontaminácii.
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Pozmeňujúci návrh 167
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek -1 (nový) 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

-1. Na začiatku povoľovacieho konania 
k danému GMO alebo počas obnovy 
povolenia ohlasovateľ/žiadateľ uvedie 
zoznam členských štátov alebo častí 
členských štátov, ktorých sa 
ohlásenie/žiadosť o povolenie týka.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodné, aby bol geografický rozsah žiadostí o povolenie jasne uvedený v podkladoch 
dodaných žiadateľom.

Pozmeňujúci návrh 168
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 

vypúšťa sa
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zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 

vypúšťa sa
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ostatné členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a
ostatné členské štáty.

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
požiadať o úpravu geografického rozsahu
pôsobnosti písomného súhlasu alebo 
povolenia v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu sa 
má vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí 
byť oznámená Komisii a v prípade potreby 
príslušnému orgánu zodpovednému za 
vydanie písomného súhlasu podľa tejto 
smernice najneskôr 60 dní odo dňa 
rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v 
článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo 
dňa prijatia stanoviska úradu podľa článku 
6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003. Komisia bezodkladne o 
žiadosti členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa, ostatné členské 
štáty a verejnosť.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení o potravinovom práve EÚ (ES) č. 178/2002 sú definované spoločné zásady a 
povinnosti, spôsoby na zabezpečenie silnej vedeckej základne, účinné organizačné 
ustanovenia a postupy na podporu rozhodovania v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti 
potravín a krmív. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca medzi úradom EFSA 
zodpovedným na posúdenie rizika, Komisiou a členskými štátmi. Žiadatelia/ohlasovatelia by 
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vo fáze riadenia rizika nemali zohrávať formálnu úlohu. V tejto smernici a v nariadení 
1829/2003 je vymedzená úloha ohlasovateľov/žiadateľov pri plnej implementácii 
potravinového práva EÚ.

Pozmeňujúci návrh 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
požiadať Komisiu, aby
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť, aby upravil geografický rozsah 
pôsobnosti svojho ohlásenia/svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu sa 
má vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí 
byť oznámená Komisii najneskôr 30 dní 
odo dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
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Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
požiadať Komisiu, aby
ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho 
žiadosť, aby upravil geografický rozsah 
pôsobnosti svojho ohlásenia/svojej 
žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou 
C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 v tom zmysle, že celé územie 
alebo časť územia tohto členského štátu sa 
má vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí 
byť oznámená Komisii najneskôr 60 dní 
odo dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
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súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť 
z pestovania, pričom to nemusí byť 
samostatne odôvodnené a aj sám 
ohlasovateľ/žiadateľ môže od začiatku 
uvádzať, či sa jeho ohlásenie/žiadosť týka 
celého územia Únie alebo len celého či 
časti územia členského štátu. Žiadosť 
členského štátu musí byť oznámená 
Komisii najneskôr 30 dní odo dňa 
rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v 
článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo 
dňa prijatia stanoviska úradu podľa článku 
6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003. Komisia bezodkladne o 
žiadosti členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
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súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil 
v súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť 
z pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa 
a ostatné členské štáty.

súhlasu/povolenia môže členský štát 
požiadať Komisiu, aby upravila
geografický rozsah pôsobnosti, pričom 
bude informovať ohlasovateľa/žiadateľa,
v tom zmysle, že celé územie alebo časť 
územia tohto členského štátu sa má vylúčiť 
z pestovania. Táto žiadosť musí byť 
motivovaná rovnakými faktormi, ako sú 
uvedené v odseku 3 tohto článku. Žiadosť
musí byť oznámená Komisii najneskôr 
90 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej 
správy uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto 
smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska 
úradu podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 
ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. 
Komisia bezodkladne, najneskôr do 30 
dní, upovedomí o žiadosti členského štátu 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.

Or. it

Odôvodnenie

Zapojenie strán s vlastnými záujmami do regulačného postupu, pokiaľ ide o vec vo verejnom 
záujme, nie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi týmito 
stranami, a naopak by oprávnilo nadmerné zasahovanie „vlastných záujmov“ do 
administratívneho hodnotenia a rokovania s cieľom dosiahnuť presadenie verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 175
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 

1. Pred začatím povoľovacieho postupu 
pre daný GMO musí ohlasovateľ/žiadateľ 
vždy požiadať všetkých 28 členských 
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prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

štátov o povolenie pred začlenením ich 
územia do rozsahu svojej žiadosti. Bez 
výslovného súhlasu členského štátu sa 
žiadosť ohlasovateľa/žiadateľa nemôže
týkať územia daného členského štátu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO môže členský štát oznámiť Komisii 
svoj zámer nepovoliť pestovanie daného 
GMO na celom svojom území alebo jeho 
časti. V tomto prípade má 
ohlasovateľ/žiadateľ možnosť požiadať 
Komisiu alebo povoľujúci orgán, aby 
náležite upravil geografický rozsah 
pôsobnosti jeho ohlásenia/jeho žiadosti, 
ktoré predložil v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 . Táto žiadosť musí byť zaslaná
Komisii alebo povoľujúcemu orgánu
najneskôr 30 dní odo dňa doručenia 
oznámenia ohlasovateľovi/žiadateľovi od 
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alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

Komisie, ktoré sa týka rozhodnutia 
členského štátu obmedziť alebo zakázať 
pestovanie tohto GMO. Komisia 
bezodkladne o žiadosti 
ohlasovateľa/žiadateľa upovedomí 
zainteresovaný členský štát a ostatné 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26b – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný 
GMO alebo pri obnovení 
súhlasu/povolenia môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti svojho 
ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom 
zmysle, že celé územie alebo časť územia 
tohto členského štátu sa má vylúčiť z 
pestovania. Táto žiadosť musí byť 
oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo 
dňa rozoslania hodnotiacej správy 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice 
alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu 
podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 
nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia 
bezodkladne o žiadosti členského štátu 
upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a 
ostatné členské štáty.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

„Fáza 1“, ktorú zaviedla Rada, znamená, že členský štát prostredníctvom Komisie požiada 
žiadateľa o vyňatie svojho územia z geografického rozsahu pôsobnosti žiadosti. Takáto 
požiadavka by súkromným zainteresovaným stranám umožnila zohrávať v povoľovacom 
konaní dôležitú úlohu. To nie je vhodné. „Fáza 1“ je v rozpore so zásadami nezávislého 
rozhodovania a predstavovala by nebezpečný precedens pre ostatné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

vypúšťa sa

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26b – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

vypúšťa sa

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 

vypúšťa sa
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ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

Or. it

Odôvodnenie

Zapojenie strán s vlastnými záujmami do regulačného postupu, pokiaľ ide o vec vo verejnom 
záujme, nie je vhodným prostriedkom na dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi týmito 
stranami, a naopak by oprávnilo nadmerné zasahovanie „vlastných záujmov“ do 
administratívneho hodnotenia a rokovania s cieľom dosiahnuť presadenie verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 181
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia. 

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne súhlas, úprava geografického 
rozsahu pôsobnosti oznámenia/žiadosti sa 
zapracuje do písomného súhlasu alebo 
povolenia.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje na 
celé znenie.)

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 182
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas,
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

2. V prípade že sa žiadosť podá podľa 
odseku 1, úprava geografického rozsahu 
pôsobnosti oznámenia/žiadosti sa zapracuje 
ako podmienka do písomného súhlasu 
alebo povolenia.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení o potravinovom práve EÚ (ES) č. 178/2002 sú definované spoločné zásady a 
povinnosti, spôsoby na zabezpečenie silnej vedeckej základne, účinné organizačné 
ustanovenia a postupy na podporu rozhodovania v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti 
potravín a krmív. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca medzi úradom EFSA 
zodpovedným na posúdenie rizika, Komisiou a členskými štátmi. Žiadatelia/ohlasovatelia by 
vo fáze riadenia rizika nemali zohrávať formálnu úlohu. V tejto smernici a v nariadení 
1829/2003 je vymedzená úloha ohlasovateľov/žiadateľov pri plnej implementácii 
potravinového práva EÚ.

Pozmeňujúci návrh 183
Biljana Borzan

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 1
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Komisia toto oznámenie 
zamietnutia zverejní do siedmich dní od 
jeho doručenia. Ak ohlasovateľ/žiadateľ 
vyjadrí explicitne alebo konkludentne 
súhlas, úprava geografického rozsahu 
pôsobnosti oznámenia/žiadosti sa zapracuje 
do písomného súhlasu alebo povolenia. 
Komisia tento súhlas zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

2. Ohlasovateľ/žiadateľ sa podriaďuje 
zvrchovaným rozhodnutiam členských 
štátov a nepodáva následne žiadnu 
žiadosť, ktorá by sa týkala územia tých 
členských štátov, ktoré sa výslovne alebo 
konkludentne rozhodli obmedziť alebo 
zakázať GMO na svojom území. 
Geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti by sa preto mal 
obmedzovať na územie členských štátov, 
ktoré výslovne a verejne vyjadrili súhlas 
s pestovaním GMO na svojom území. 
Akýkoľvek nátlak na členský štát je 
zakázaný a musí byť trestaný 
primeranými finančnými sankciami.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 185
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne vyjadril 
súhlas.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 186
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas, a to 
s výhradou validácie opatrení na 
zabezpečenie koexistencie, prijatých 
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v súlade s článkom 26a ods. 1, zo strany 
Komisie.

Or. fr

Odôvodnenie

Prípadné pestovanie GMO by nemalo znamenať ďalšie náklady pre tých, ktorí sa venujú 
tradičnému poľnohospodárstvu alebo biopoľnohospodárstvu. Členské štáty, v ktorých možno 
daný GMO pestovať, preto musia byť povinné prijať potrebné opatrenia na zabránenie 
prítomnosti GMO v iných produktoch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prípadnej 
cezhraničnej kontaminácii. Komisia by tieto opatrenia mala validovať.

Pozmeňujúci návrh 187
Alojz Peterle

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti.

Or. en

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2 – pododsek 2
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
Komisia alebo povoľujúci orgán 
explicitne alebo konkludentne vyjadrili 
súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26b – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas, 
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

vypúšťa sa

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
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článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Or. en

Odôvodnenie

„Fáza 1“, ktorú zaviedla Rada, znamená, že členský štát prostredníctvom Komisie požiada 
žiadateľa o vyňatie svojho územia z geografického rozsahu pôsobnosti žiadosti. Takáto 
požiadavka by súkromným zainteresovaným stranám umožnila zohrávať v povoľovacom 
konaní dôležitú úlohu. To nie je vhodné. „Fáza 1“ je v rozpore so zásadami nezávislého 
rozhodovania a predstavovala by nebezpečný precedens pre ostatné právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES

Článok 26b – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne žiadosť 
členského štátu podľa odseku 1, 
ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí 
Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa 
upovedomenia Komisie o uvedenej 
žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí 
explicitne alebo konkludentne súhlas,
úprava geografického rozsahu pôsobnosti 
oznámenia/žiadosti sa zapracuje do 
písomného súhlasu alebo povolenia.

Po uplynutí 30 dní od oznámenia 
ohlasovateľom/žiadateľom sa v prípade, 
že Komisia alebo povoľujúci orgán túto 
žiadosť nezamietnu, úprava geografického 
rozsahu pôsobnosti oznámenia/žiadosti 
zapracuje do písomného súhlasu alebo 
povolenia.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 

Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie 
vydané v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s 
článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, sa vydávajú na základe 
upraveného geografického rozsahu 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
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ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

Komisia alebo povoľujúci orgán 
explicitne alebo konkludentne vyjadrili 
súhlas.
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