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Pozměňovací návrh 191
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena přesnými 
vědeckými důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
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členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie a 
s mezinárodními závazky Unie, že jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

3. Členské státy mohou jednat z titulu 
řízení rizik a přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování konkrétního 
GMO nebo skupin GMO definovaných na 
základě určité plodiny nebo znaku či 
všech GMO, které byly povoleny v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, a to na celém jejich 
území nebo jeho části, za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu s právem Unie, 
jsou odůvodněná, přiměřená a 
nediskriminační a jsou podložena důvody,
jako jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Valentinas Mazuronis
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

3. Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto 
článku, mohou členské státy poté, co bylo 
provedeno hodnocení rizik podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003, přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování určitého GMO
nebo skupin GMO definovaných na 
základě určité plodiny nebo znaku či 
všech GMO, které byly povoleny v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, a to na celém jejich
území nebo jeho části, za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu s právem Unie, 
jsou odůvodněná, přiměřená a 
nediskriminační a navíc jsou podložena 
závažnými důvody, jako jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 

3. Členský stát může poté, co bylo 
provedeno hodnocení rizik podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003, z titulu řízení rizik přijmout 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování určitého GMO nebo skupin 
GMO definovaných na základě určité 
plodiny nebo znaku či všech GMO, které 
byly povoleny v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
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jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b– odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

3. Aniž je dotčen odstavec 1, může členský 
stát poté, co bylo provedeno hodnocení 
rizik podle této směrnice nebo podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, z titulu řízení 
rizik přijmout opatření omezující nebo 
zakazující pěstování určitého GMO nebo 
skupin GMO definovaných na základě 
určité plodiny nebo znaku či všech GMO, 
které byly povoleny v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
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Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s
odstavcem 1 tohoto článku, může tento
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a 
nediskriminační a navíc jsou podložena 
závažnými důvody, jako jsou:

3. Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, 
může členský stát přijmout opatření 
omezující nebo zakazující pěstování 
daného GMO, který byl povolen v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, a to na celém jeho 
území nebo jeho části.

Tato opatření, která jsou předkládána 
k volnému posouzení členskými státy, se 
mohou opírat o cíle politiky v oblasti 
životního prostředí nebo zemědělství nebo 
se může jednat o jakékoli jiné závažné 
důvody, jako například územní plánování, 
využívání půdy, sociální a hospodářské 
dopady, koexistence a veřejný pořádek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento

3. Členský stát může přijmout opatření 
omezující nebo zakazující pěstování 
daného GMO, který byl povolen v souladu 
s částí C této směrnice nebo s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, a to na celém jeho
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členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody,
jako jsou:

území nebo jeho části, za předpokladu, že 
tato opatření jsou v souladu s právem Unie, 
jsou odůvodněná, přiměřená a 
nediskriminační. Vnitrostátní, regionální 
nebo místní zákazy pěstování daného 
GMO mohou být přijaty na základě 
důvodů, jako jsou mimo jiné:

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

3. Členský stát může poté, co bylo 
provedeno hodnocení rizik podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003, z titulu řízení rizik přijmout 
opatření omezující nebo zakazující 
pěstování určitého GMO nebo skupin 
GMO definovaných na základě určité 
plodiny nebo znaku či všech GMO, které 
byly povoleny v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, nediskriminační a jsou 
podložena důvody, jako jsou:

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přejímá znění navrhované zpravodajkou, ale odstraňuje odkaz na „první 
fázi“. Odstraňuje rovněž slovo „přiměřená“, neboť přiměřenost opatření musí být 
posuzována podle vnitrostátních právních předpisů. Harmonizace (zásada subsidiarity) proto 
není potřebná. Pozměňovací návrh rovněž odstraňuje slovo „závažnými“, neboť jde o 
subjektivní termín, který zde není nezbytný.

Pozměňovací návrh 200
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního prostředí 
související s dopady na životní prostředí, 
které mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh, 
vedle dopadů na životní prostředí 
konkrétně posuzovaných v rámci 
vědeckého hodnocení rizik podle této 
směrnice a nařízení (ES) č. 1829/2003. 
Mezi tyto důvody lze mimo jiné zařadit:

– prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců vůči pesticidům,

– prevenci zvýšeného používání pesticidů 
v důsledku pěstování GMO,

– invazivnost či přetrvávání geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami,

– předcházení negativním dopadům 
na životní prostředí v dané lokalitě 
způsobeným změnami v zemědělských 
postupech v souvislosti s pěstováním 
GMO,



PE541.301v01-00 10/82 AM\1037669CS.doc

CS

– zachování biologické rozmanitosti v 
dané oblasti, včetně určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů 
přírodního a krajinného rázu, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb,

– neexistenci nebo nedostatek 
odpovídajících údajů o možných 
nepříznivých účincích uvolňování GMO 
na životní prostředí dané lokality či 
regionu členského státu nebo na jeho 
biologickou rozmanitost,

– vědeckou nejistotu týkající se 
kteréhokoli výše uvedeného důvodu, tj. 
sporný důkaz nebo nedostatečné vědecké 
zdůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „uvedení na trh“ bylo obsaženo již v návrhu dokumentu COM. Je třeba zohlednit 
rovněž dopady na životní prostředí, které mohou nastat také v souvislosti s obchodováním s 
osivy a s jejich přepravou. Je doplněna „vědecká nejistota“, neboť toto znění umožňuje 
přijmout v rámci dohody WTO o hygienických a rostlinolékařských opatřeních opatření
předběžné opatrnosti. Obecné právní předpisy týkající se potravin navíc stanoví, že je-li 
ohrožen život nebo zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, stanoví zásada obezřetnosti 
mechanismus pro stanovení opatření v rámci řízení rizik.

Pozměňovací návrh 201
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) důvody související s dopady na životní 
prostředí, které mohou nastat v důsledku 
záměrného uvolnění GMO nebo jejich 
uvedení na trh, vedle dopadů na životní 
prostředí posuzovaných v rámci 
vědeckého hodnocení dopadů na životní 
prostředí provedeného podle části C této 
směrnice. Mezi tyto důvody lze zařadit:

– prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců vůči pesticidům,

– invazivnost či životnost geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami,
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– předcházení negativním dopadům 
na životní prostředí v dané lokalitě 
způsobeným změnami v zemědělských 
postupech v souvislosti s pěstováním 
GMO,

– zachování a rozvoj zemědělských 
postupů, které umožňují lépe skloubit 
produkci s udržitelností ekosystémů,

– zachování biologické rozmanitosti v 
dané oblasti, včetně určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů 
přírodního a krajinného rázu, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb,

– neexistenci nebo nedostatek 
odpovídajících údajů o možných 
nepříznivých účincích uvolňování GMO 
na životní prostředí dané lokality či 
regionu členského státu nebo na jeho 
biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Paul Brannen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003 a jsou založeny 
na empirickém důkazu, který by mohl 
vyplynout z pěstování GMO, jako je 
rezistence vůči pesticidům nebo ztráta 
biologické rozmanitosti;

Or. en
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Odůvodnění

Aby důvody pro neúčast uvedené členským státem nebyly v rozporu s hodnocením, které řádně 
provedl úřad EFSA, musí být podloženy silnými vědeckými argumenty a musí zohledňovat 
některé pravděpodobné dopady GMO na životní prostředí, například dopady, jejichž 
důsledkem je zvýšená rezistence vůči pesticidům nebo ztráta biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou zřetelně odlišné od 
prvků již hodnocených podle této směrnice 
a nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin;

Or. fr

Odůvodnění

Aby nebyl oslaben postup udělování povolení a ústřední úloha Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin při tomto postupu, je třeba zabránit tomu, aby se členské státy mohly v 
zájmu odůvodnění zákazu pěstování dovolávat důvodů v oblasti politiky životního prostředí, 
které již byly předmětem hodnocení tohoto úřadu.

Pozměňovací návrh 206
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
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hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců vůči pesticidům,

– invazivnost či přetrvávání geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami,

– předcházení negativním dopadům 
na životní prostředí v dané lokalitě 
způsobeným změnami v zemědělských 
postupech v souvislosti s pěstováním 
GMO,

– zachování biologické rozmanitosti v 
dané oblasti, včetně určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů 
přírodního a krajinného rázu, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb,

– neexistenci nebo nedostatek 
odpovídajících údajů o možných 
nepříznivých účincích uvolňování GMO 
na životní prostředí dané lokality či 
regionu členského státu nebo na jeho 
biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) cíle politiky v oblasti životního
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního prostředí 
související s dopady na životní prostředí, 
které mohou nastat v důsledku pěstování 
GMO, vedle dopadů na životní prostředí 
posuzovaných v rámci vědeckého 
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hodnocení rizik podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– prevenci vzniku rezistence plevele a 
škůdců vůči pesticidům,

– invazivnost či přetrvávání geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami,

– předcházení negativním dopadům na 
životní prostředí v dané lokalitě 
způsobeným změnami v zemědělských 
postupech spojených s pěstováním GMO,

– zachování biologické rozmanitosti v 
dané oblasti, včetně určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů 
přírodního a krajinného rázu, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb,

– neexistenci nebo nedostatek 
odpovídajících údajů o možných 
nepříznivých účincích uvolňování GMO 
na životní prostředí dané lokality či 
regionu členského státu nebo na jeho 
biologickou rozmanitost,

– ochranu včel.

Or. it

Pozměňovací návrh 208
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) územní plánování; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) využívání půdy; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) sociální a hospodářské dopady; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) sociální a hospodářské dopady; d) sociální a hospodářské dopady. Mezi 
tyto důvody lze zařadit:

– neproveditelnost či vysokou nákladnost 
opatření pro zajištění koexistence či 
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nemožnost tato opatření provést z důvodu 
zvláštních zeměpisných podmínek,

– nutnost zachovat rozmanitost 
zemědělské produkce,

– nutnost zajistit čistotu osiva; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) sociální a hospodářské dopady; d) sociální a hospodářské dopady, jako je 
např. neproveditelnost či vysoká 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek, jaké panují například na 
malých ostrovech nebo v horských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) sociální a hospodářské dopady; d) sociální a hospodářské dopady, jako je 
např. neproveditelnost či vysoká 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
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provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek, jaké panují například na 
malých ostrovech nebo v horských 
oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) sociální a hospodářské dopady; d) sociální a hospodářské dopady, jako je 
např. neproveditelnost či vysoká 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek, jaké panují například na 
malých ostrovech nebo v horských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech aniž je dotčen článek 26 a;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech aniž je dotčen článek 26 a;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech aniž je dotčen článek 26a;

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech;

Or. it

Pozměňovací návrh 218
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) cíle zemědělské politiky; vypouští se

Or. en



PE541.301v01-00 20/82 AM\1037669CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 219
Elisabeth Köstinger

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) cíle zemědělské politiky; f) cíle zemědělské politiky, mimo jiné 
nutnost zachovat rozmanitost zemědělské 
produkce, zachování a rozvoj 
zemědělských postupů, které umožňují 
lépe skloubit produkci s udržitelností 
ekosystémů, a nutnost zajistit čistotu 
osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) cíle zemědělské politiky; f) cíle zemědělské politiky. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– nutnost zachovat rozmanitost 
zemědělské produkce,

– zachování a rozvoj zemědělských 
postupů, které umožňují lépe skloubit 
produkci s udržitelností ekosystémů,

– nutnost zajistit čistotu osiva.

Or. en



AM\1037669CS.doc 21/82 PE541.301v01-00

CS

Pozměňovací návrh 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) cíle zemědělské politiky; f) cíle zemědělské politiky; mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– nutnost zachovat rozmanitost 
zemědělské produkce,

– zachování a rozvoj zemědělských 
postupů, které umožňují lépe skloubit 
produkci s udržitelností ekosystémů,

– nutnost zajistit čistotu osiva.

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) veřejný pořádek. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) veřejný pořádek. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Renate Sommer

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

Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) veřejný pořádek. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 225
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Postoj Rady Pozměňovací návrh

g) cíle zemědělské politiky; g) cíle zemědělské politiky. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– nutnost zachovat rozmanitost 
zemědělské produkce,

– nutnost chránit struktury ekologického 
a/nebo tradičního drobného zemědělství,

– nutnost zachovat kulturní dědictví 
spojené s udržitelnými postupy,

– zachování a rozvoj zemědělských 
postupů, které umožňují lépe skloubit 
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produkci s dlouhodobou udržitelností 
ekosystémů,

– nutnost zajistit čistotu osiva.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 24 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 226
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ga) veřejné mínění

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 24 návrhu doporučení.

Pozměňovací návrh 227
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ga) další legitimní faktory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ga) nebo další legitimní faktory, pokud 
tyto faktory nebyly uvedeny jako součást 
harmonizovaného postupu, který je 
stanoven v části C této směrnice, nebo 
přetrvávající vědecká nejistota.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ga) ochrana malých a středně velkých 
zemědělců, kteří nepoužívají patentovaná 
osiva;

Or. pt

Pozměňovací návrh 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

gb) ochrana a zajištění práv, která 
producentům tradičních plodin 
napomáhají zabránit kontaminaci těchto 
plodin a spotřebitelům umožňují si vybrat 
mezi plodinami obsahujícími GMO a 
neobsahujícími GMO; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 231
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g b (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

gb) veřejná mravnost, včetně etických a 
filozofických zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 24 návrhu doporučení.

Pozměňovací návrh 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g c (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

gc) uznání práva členských států se 
prohlásit za oblasti bez GMO za účelem 
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ochrany svých produktů a metod 
tradičního a ekologického zemědělství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 233
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci po zvážení výsledků hodnocení
rizika pro životní prostředí prováděného
podle této směrnice nebo podle nařízení 
(ES) č. 1829/2003.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu č. 24 návrhu doporučení. Uvedení důvodů nesmí být 
zbytečně omezeno.

Pozměňovací návrh 234
Marijana Petir

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděným podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. en

Odůvodnění

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Pozměňovací návrh 235
Daciana Octavia Sârbu

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
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situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděným podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Renate Sommer

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

Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděném podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být nikdy 
uplatňován samostatně, v závislosti na 
konkrétní situaci daného členského státu, 
regionu nebo oblasti, na něž se uvedená 
opatření budou vztahovat, avšak v žádném 
případě nesmějí být v rozporu 
s hodnocením rizika pro životní prostředí 
prováděném podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Or. fr

Odůvodnění

Ohrožení veřejného pořádku by nemělo představovat jediný a výlučný důvod pro zákaz 
pěstování. Tato směrnice by měla obsahovat jednoznačné ustanovení v tomto smyslu.

Pozměňovací návrh 240
Valentinas Mazuronis

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
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situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděným podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděným podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. it

Odůvodnění

Aby byla zaručena větší spolehlivost a právní jistota ohledně důvodů, které mohou členské 
státy uvádět, aby na vlastním území omezily a/nebo zakázaly pěstování jednoho GMO nebo 
více GMO, je nezbytné zařadit výše uvedený seznam a začlenit text přijatý Evropským 
parlamentem v prvním čtení a v postoji Rady v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh 242
Daciana Octavia Sârbu

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí 
být v rozporu s hodnocením rizika pro 
životní prostředí prováděným podle této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Tonino Picula

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci v závislosti na konkrétní situaci 
daného členského státu, regionu nebo 
oblasti, na něž se uvedená opatření budou 
vztahovat, a s ohledem na jejich závazek 
nepěstovat žádný GMO, avšak v žádném 
případě nesmějí být v rozporu 
s hodnocením rizika pro životní prostředí 
prováděným podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003.
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1829/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato opatření musí být náležitě vědecky 
podložena nebo založena na důvodech 
souvisejících s dalšími legitimními 
faktory, jež mohou být vyvolány 
záměrným uvolněním GMO nebo jejich 
uvedením na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel 
úpravu zeměpisné působnosti svého 
oznámení nebo své žádosti podle 
požadavku členského státu v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může tento 
členský stát přijmout opatření omezující 
nebo zakazující pěstování daného GMO, 
který byl povolen v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
jeho části, za předpokladu, že tato opatření 

3. Aniž je dotčen odstavec 1, může členský 
stát poté, co bylo provedeno hodnocení 
rizik podle této směrnice nebo podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, z titulu řízení 
rizik přijmout opatření omezující nebo 
zakazující pěstování určitého GMO nebo 
skupin GMO definovaných na základě 
určité plodiny nebo znaku či všech GMO, 
které byly povoleny v souladu s částí C této 
směrnice nebo s nařízením (ES) č. 
1829/2003, a to na celém jeho území nebo 
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jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

jeho části, za předpokladu, že tato opatření 
jsou v souladu s právem Unie, jsou 
odůvodněná, přiměřená a nediskriminační 
a navíc jsou podložena závažnými důvody, 
jako jsou:

a) cíle politiky v oblasti životního 
prostředí, které jsou odlišné od prvků 
hodnocených podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního prostředí 
související s dopady na životní prostředí, 
které mohou nastat v důsledku pěstování 
GMO, vedle dopadů na životní prostředí 
posuzovaných v rámci vědeckého 
hodnocení rizik podle této směrnice a 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– prevenci vzniku rezistence plevele 
a škůdců vůči pesticidům,

– invazivnost či přetrvávání geneticky 
modifikované odrůdy nebo možnost jejího 
zkřížení s tuzemskými kulturními či planě 
rostoucími rostlinami,

– předcházení negativním dopadům 
na životní prostředí v dané lokalitě 
způsobeným změnami v zemědělských 
postupech v souvislosti s pěstováním 
GMO,

– zachování biologické rozmanitosti v 
dané oblasti, včetně určitých přírodních 
stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů 
přírodního a krajinného rázu, jakož i 
specifických ekosystémových funkcí a 
služeb,

– neexistenci nebo nedostatek 
odpovídajících údajů o možných 
nepříznivých účincích uvolňování GMO 
na životní prostředí dané lokality či 
regionu členského státu nebo na jeho 
biologickou rozmanitost;

b) územní plánování; b) územní plánování;

c) využívání půdy; c) využívání půdy;

d) sociální a hospodářské dopady; d) sociální a hospodářské dopady, jako je 
např. neproveditelnost či vysoká 
nákladnost opatření pro zajištění 
koexistence či nemožnost tato opatření 
provést z důvodu zvláštních zeměpisných 
podmínek, jaké panují například na 
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malých ostrovech nebo v horských 
oblastech;

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech aniž je dotčen článek 26a;

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných 
produktech aniž je dotčen článek 26a;

f) cíle zemědělské politiky; f) cíle zemědělské politiky. Mezi tyto 
důvody lze zařadit:

– nutnost zachovat rozmanitost 
zemědělské produkce,

– zachování a rozvoj zemědělských 
postupů, které umožňují lépe skloubit 
produkci s udržitelností ekosystémů,

– nutnost zajistit čistotu osiva;

g) veřejný pořádek. g) veřejný pořádek;

h) cíle související s veřejným míněním, 
například výsledky celostátního referenda.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány 
jednotlivě nebo se může jednat o jejich 
kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného 
v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován 
samostatně, v závislosti na konkrétní 
situaci daného členského státu, regionu 
nebo oblasti, na něž se uvedená opatření 
budou vztahovat, avšak v žádném případě 
nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika 
pro životní prostředí prováděném podle 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 
1829/2003.

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
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článku, zajistí, aby tato opatření:

a) respektovala svobodnou volbu 
zemědělců a spotřebitelů;

b) neznamenala narušení hospodářské 
soutěže mezi zemědělci v různých 
členských státech;

c) nebyla v rozporu s hodnocením rizik 
pro životní prostředí prováděným podle 
této směrnice nebo nařízení (ES) č. 
1829/2003;

d) byla před svým přijetím předmětem 
studie o dopadech prokazující jejich 
nezbytnost a přiměřenost.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Renate Sommer

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

Čl. 26 b – odst. 4 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Po dobu 75 dní od data 
předání těchto informací:

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny po dobu 90 dní od 
data předání těchto informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Marijana Petir
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne 
předání těchto informací:

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne 
předání těchto informací:

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření, a  

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření,

aa) oznamovatel nebo žadatel neprovádí 
činnosti spojené s uváděním odrůdy 
tohoto GMO na trh,

ab) hospodářské subjekty nepěstují 
odrůdu tohoto GMO, a 

b) Komise může učinit jakékoli 
připomínky, které považuje za vhodné. 

b) Komise může učinit jakékoli 
připomínky, které považuje za vhodné. 

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že žadatel nebo oznamovatel není po dobu přezkumu návrhu opatření a 
konkrétních důvodů předložených jeho členským státem ve zvýhodněném postavení, pokud jde 
o členský stát, a to z důvodu omezení případného poškození žadatele a subjektu, pokud se 
ukáže, že požadavky členského státu jsou odůvodněné.

Pozměňovací návrh 249
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – návětí
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne 
předání těchto informací:

4. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto 
článku, předá nejdříve návrh těchto 
opatření a odpovídající důvody, které se 
uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou 
být Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. V souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES*

po dobu 3 měsíců ode dne předání těchto 
informací:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Členský stát, který má v úmyslu přijmout
opatření podle odstavce 3 tohoto článku, 
předá nejdříve návrh těchto opatření a 
odpovídající důvody, které se uplatňují,
Komisi. Tyto informace mohou být Komisi 
postoupeny před dokončením postupu 
povolování GMO podle části C této 
směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne 

Členský stát, který přijme opatření podle 
odstavce 3 tohoto článku, je sdělí Komisi, 
která je zase oznámí dalším členským 
státům a oznamovatelům nebo žadatelům 
a zveřejní je. Tyto informace mohou být 
Komisi postoupeny před dokončením 
postupu povolování GMO podle části C 
této směrnice nebo podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003.
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předání těchto informací:

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření, a

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vypuštěné ustanovení porušuje svobodu členských států, jež je zásadním hlediskem textu.

Pozměňovací návrh 252
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření, a 

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření za 
předpokladu, že se to nekryje s obdobím 
výsevu geneticky modifikovaných plodin, 
na něž se vztahují opatření, a 

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Biljana Borzan

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření, a 

a) dotčený členský stát nepřijímá ani 
neprovádí uvedená opatření, žadatel o 
povolení nebo jeho držitel, na něhož se 
vztahují opatření, kterými se omezuje 
nebo zakazuje pěstování některých GMO 
nebo skupiny GMO v členském státě 
neprovádí činnosti spojené s pěstováním 
tohoto GMO nebo skupiny GMO v tomto 
členském státě, a 

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) Komise může učinit jakékoli 
připomínky, které považuje za vhodné.

c) Komise může učinit jakékoli nezávazné 
připomínky, které považuje za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud je v tomto časovém rámci uděleno 
povolení, považuje se za dočasně 
pozastavené do konce lhůty 75 dní.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Odchylně od odst. 4 písm. a) mohou být 
vnitrostátní opatření dočasně uplatňována 
v případě, že se lhůta 75 dní kryje 
s obdobím výsevu příslušného GMO.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení,
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci může dotyčný členský stát 
přijmout po celou dobu platnosti souhlasu 
nebo povolení a od okamžiku nabytí 
účinnosti povolení Unie opatření 
v původně navrhované podobě, nebo v 
podobě pozměněné tak, aby zohlednil 
případné připomínky Komise. O těchto 
opatřeních jsou bezodkladně informováni 
Komise, členské státy a držitel povolení.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu č. 25 návrhu doporučení.

Pozměňovací návrh 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení,
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci může dotyčný členský stát 
přijmout opatření v původně navrhované 
podobě, nebo v podobě pozměněné tak, 
aby zohlednil případné připomínky 
Komise. O těchto opatřeních jsou 
bezodkladně informováni Komise, členské 
státy a oznamovatel nebo žadatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Renate Sommer

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

Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení,
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 90 dní uvedené v prvním 
pododstavci může dotyčný členský stát 
přijmout opatření v původně navrhované 
podobě, nebo v podobě pozměněné tak, 
aby zohlednil případné připomínky 
Komise. O těchto opatřeních jsou 
bezodkladně informováni Komise, členské 
státy a oznamovatel nebo žadatel.

Or. de
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Pozměňovací návrh 259
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení, 
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 3 měsíců uvedené v 
prvním pododstavci a nejpozději do dvou 
let poté, co byly vydány souhlas nebo 
povolení, může dotyčný členský stát 
přijmout opatření v původně navrhované 
podobě, nebo v podobě pozměněné tak, 
aby zohlednil případné připomínky 
Komise. O těchto opatřeních jsou 
bezodkladně informováni Komise, členské 
státy a oznamovatel nebo žadatel. Členské 
státy přijímají opatření nejvýše na dobu 
pěti let a při obnově povolení GMO je 
přezkoumají.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení,
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci může dotyčný členský stát 
přijmout opatření v původně navrhované 
podobě, nebo v podobě pozměněné tak, 
aby zohlednil případné připomínky 
Komise. O těchto opatřeních jsou 
bezodkladně informováni Komise, členské 
státy a oznamovatel nebo žadatel.
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Or. en

Pozměňovací návrh 261
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním 
pododstavci a nejpozději do dvou let poté, 
co byly vydány souhlas nebo povolení, 
může dotyčný členský stát přijmout 
opatření v původně navrhované podobě, 
nebo v podobě pozměněné tak, aby 
zohlednil případné připomínky Komise. O 
těchto opatřeních jsou bezodkladně 
informováni Komise, členské státy 
a oznamovatel nebo žadatel.

Po celou dobu platnosti souhlasu nebo 
povolení a od okamžiku, kdy souhlas nebo 
povolení vstoupí v platnost, může dotyčný 
členský stát přijmout opatření v původně 
navrhované podobě, nebo v podobě 
pozměněné tak, aby zohlednil případné 
připomínky Komise. O těchto opatřeních 
jsou bezodkladně informováni Komise, 
členské státy a oznamovatel nebo žadatel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy veřejně zpřístupní taková 
opatření všem dotčeným subjektům, 
včetně pěstitelů, alespoň šest měsíců před 
začátkem vegetačního období. Pokud je 
daný GMO povolen méně než šest měsíců 
před začátkem vegetačního období, 
zveřejní členské státy tato opatření ihned 
po jejich přijetí.



AM\1037669CS.doc 45/82 PE541.301v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Renate Sommer

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

Čl. 26 b – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 
nejdříve dva roky poté, co byly tento 
souhlas nebo povolení uděleny, na 
základě nových a objektivních okolností 
domnívá, že je odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu nebo 
povolení, může obdobně použít postup 
podle odstavců 1 až 4, za předpokladu, že 
danými opatřeními nebude dotčeno 
pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 

vypouští se
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nejdříve dva roky poté, co byly tento 
souhlas nebo povolení uděleny, na 
základě nových a objektivních okolností 
domnívá, že je odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu nebo 
povolení, může obdobně použít postup 
podle odstavců 1 až 4, za předpokladu, že 
danými opatřeními nebude dotčeno 
pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Paul Brannen

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
dva roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, na základě nových a 
objektivních okolností domnívá, že je 
odůvodněna úprava zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, může obdobně 
použít postup podle odstavců 1 až 4, za 
předpokladu, že danými opatřeními nebude 
dotčeno pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
pět let poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, na základě nových a 
objektivních okolností domnívá, že je 
odůvodněna úprava zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, může obdobně 
použít postup podle odstavců 1 až 4, za 
předpokladu, že danými opatřeními nebude 
dotčeno pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Před možným zavedením jakéhokoli nového odmítnutí nebo zákazu by zemědělci měli mít k 
dispozici nejméně dvě vegetační období. To by zemědělcům přineslo jistotu fungování při 
případně zdlouhavém vnitrostátním postupu uvádění osiva na seznam.

Pozměňovací návrh 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
dva roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, na základě nových a 
objektivních okolností domnívá, že je 
odůvodněna úprava zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, může obdobně 
použít postup podle odstavců 1 až 4, za 
předpokladu, že danými opatřeními nebude 
dotčeno pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
pět let poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, na základě nových a 
objektivních okolností domnívá, že je 
odůvodněna úprava zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, může obdobně 
použít postup podle odstavců 1 až 4, za 
předpokladu, že danými opatřeními nebude 
dotčeno pěstování jakéhokoli povoleného 
geneticky modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 
nejdříve dva roky poté, co byly tento 
souhlas nebo povolení uděleny, na základě 
nových a objektivních okolností domnívá, 
že je odůvodněna úprava zeměpisné 
působnosti souhlasu nebo povolení, může 
obdobně použít postup podle odstavců 1 až 
4, za předpokladu, že danými opatřeními 
nebude dotčeno pěstování jakéhokoli 
povoleného geneticky modifikovaného 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, které byly legálně vysazeny před 
přijetím těchto opatření.

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 na 
základě nových a objektivních okolností 
domnívá, že je odůvodněna úprava 
zeměpisné působnosti souhlasu nebo 
povolení, může přijmout opatření, která 
omezují nebo zakazují pěstování daného 
GMO na celém jeho území nebo na jeho 
části. V tomto případě bude muset zajistit, 
aby zemědělci legálně pěstující takové 
plodiny měli dostatek času na dokončení 
právě probíhajícího vegetačního období.

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
dva roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, na základě nových a 
objektivních okolností domnívá, že je
odůvodněna úprava zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení, může obdobně 
použít postup podle odstavců 1 až 4, za 
předpokladu, že danými opatřeními
nebude dotčeno pěstování jakéhokoli 
povoleného geneticky modifikovaného 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, které byly legálně vysazeny před 
přijetím těchto opatření.

5. Jestliže se členský stát po vydání 
povolení GMO podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve 
dva roky poté, co byly tento souhlas nebo 
povolení uděleny, domnívá, že je vhodné 
nepovolit pěstování daného GMO na 
celém jeho území nebo na jeho části, 
použije obdobně postup podle odstavců 1 
až 4. Pokud členský stát přijme do dvou let 
od data udělení souhlasu nebo povolení 
omezující opatření nebo pokud těmito 
opatřeními bude dotčeno pěstování 
jakéhokoli povoleného geneticky 
modifikovaného osiva, sadby a 
rozmnožovacího materiálu rostlin, které 
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byly legálně vysazeny před přijetím těchto 
opatření, členský stát poskytne postiženým 
zemědělcům náhradu, která bude 
odpovídat skutečným hospodářským 
škodám, které utrpěli.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Annie Schreijer-Pierik

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3: 

a) zajistí, aby zemědělci legálně pěstující 
takové plodiny měli dostatek času na 
dokončení právě probíhajícího 
vegetačního období, a 

b) provede předchozí nezávislou analýzu 
nákladů a přínosů, při níž jsou vzaty 
v úvahu i další alternativy.

Na nákladech a provedení analýzy 
nákladů a přínosů se společně podílí 
odpovědný členský stát a zemědělci.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek k pozměňovacímu návrhu tak, jak jej navrhla zpravodajka, aby bylo zajištěno, že 
náklady budou rovnoměrně rozděleny mezi příslušný členský stát a zemědělce.

Pozměňovací návrh 270
Gilles Pargneaux
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3, zajistí, 
aby zemědělci legálně pěstující takové 
plodiny měli dostatek času na dokončení 
právě probíhajícího vegetačního období.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh č. 17, jenž byl přijat v prvním čtení. 
Znovu zavádí kritérium, které musí členské státy respektovat, pokud jde o GMO, jež byly již 
uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, který má v úmyslu 
přijmout opatření podle odstavce 3, zajistí, 
aby zemědělci legálně pěstující takové 
plodiny měli dostatek času na dokončení 
právě probíhajícího vegetačního období.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Nicola Caputo
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Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Přeje-li si členský stát opět začlenit celé 
své území nebo jeho část do zeměpisné 
působnosti souhlasu nebo povolení, z níž 
byly dříve podle odstavce 2 vyloučeny, 
může o to požádat příslušný orgán, který 
vydal písemný souhlas podle této 
směrnice, nebo Komisi, pokud byl daný 
GMO povolen podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas, či případně Komise 
odpovídajícím způsobem upraví 
zeměpisnou působnost souhlasu nebo 
rozhodnutí o povolení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Přeje-li si členský stát opět začlenit celé 
své území nebo jeho část do zeměpisné 
působnosti souhlasu nebo povolení, z níž 
byly dříve podle odstavce 2 vyloučeny, 
může o to požádat příslušný orgán, který 
vydal písemný souhlas podle této 
směrnice, nebo Komisi, pokud byl daný 
GMO povolen podle nařízení (ES) 
č. 1829/2003. Příslušný orgán, který vydal 

vypouští se
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písemný souhlas, či případně Komise 
odpovídajícím způsobem upraví 
zeměpisnou působnost souhlasu nebo 
rozhodnutí o povolení.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s odstraněním „první fáze“. Opatřeními, která umožňují 
členskému státu zrušit opatření omezující nebo zakazující pěstování GMO na jeho území, se 
zabývá odstavec 8.

Pozměňovací návrh 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Přeje-li si členský stát opět začlenit celé 
své území nebo jeho část do zeměpisné 
působnosti souhlasu nebo povolení, z nichž 
byly dříve podle odstavce 2 vyloučeny, 
může požadavek za tímto účelem předat 
příslušnému orgánu, který vydal písemný 
souhlas podle této směrnice, nebo Komisi, 
pokud byl daný GMO povolen podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Příslušný 
orgán, který vydal písemný souhlas, či 
případně Komise odpovídajícím způsobem 
upraví zeměpisnou působnost souhlasu 
nebo rozhodnutí o povolení.

6. Přeje-li si členský stát opět začlenit celé 
své území nebo jeho část do zeměpisné 
působnosti souhlasu nebo povolení, z nichž 
byly dříve podle odstavce 2 vyloučeny, 
může požadavek za tímto účelem předat 
příslušnému orgánu, který vydal písemný 
souhlas podle této směrnice, nebo Komisi, 
pokud byl daný GMO povolen podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Příslušný 
orgán, který vydal písemný souhlas, či 
případně Komise odpovídajícím způsobem 
upraví zeměpisnou působnost souhlasu 
nebo rozhodnutí o povolení. Členský stát 
však musí zajistit opětovné začlenění 
oblasti a musí provést konzultace 
s místními společenstvími nebo přímo 
s obyvatelstvem příslušné oblasti.

Or. fr
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Odůvodnění

Každá změna rozhodnutí směřující pravděpodobně k povolení GMO musí respektovat zásadu 
předběžné opatrnosti, podle níž toto rozhodnutí nesmí zhoršit stávající situaci. Obyvatelé 
příslušné zeměpisné oblasti musí mít možnost vyjádřit své stanovisko a znát důvody 
opětovného začlenění jejich území.

Pozměňovací návrh 275
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL  

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle 
odstavce 5 držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně nebo mlčky souhlasil 
s požadavkem daného členského státu:

vypouští se

a) v případě GMO povoleného podle této 
směrnice, příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas, odpovídajícím způsobem 
upraví zeměpisnou působnost souhlasu 
a vyrozumí Komisi, členské státy a držitele 
povolení, jakmile je celý postup dokončen;

b) v případě GMO povoleného podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, Komise 
odpovídajícím způsobem upraví 
rozhodnutí o povolení, aniž by uplatnila 
postup podle čl. 35 odst. 2 uvedeného 
nařízení. Komise o tom vyrozumí členské 
státy a držitele povolení.

Or. en



PE541.301v01-00 54/82 AM\1037669CS.doc

CS

Odůvodnění

Pozměňovací návrh související s odstraněním „první fáze“. Opatřeními, která umožňují 
členskému státu zrušit opatření omezující nebo zakazující pěstování GMO na jeho území, se 
zabývá odstavec 8.

Pozměňovací návrh 276
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle 
odstavce 5 držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně nebo mlčky souhlasil 
s požadavkem daného členského státu:

vypouští se

a) v případě GMO povoleného podle této 
směrnice, příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas, odpovídajícím způsobem 
upraví zeměpisnou působnost souhlasu 
a vyrozumí Komisi, členské státy a držitele 
povolení, jakmile je celý postup dokončen;

b) v případě GMO povoleného podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, Komise 
odpovídajícím způsobem upraví 
rozhodnutí o povolení, aniž by uplatnila 
postup podle čl. 35 odst. 2 uvedeného 
nařízení. Komise o tom vyrozumí členské 
státy a držitele povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
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Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle 
odstavce 5 držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně nebo mlčky souhlasil 
s požadavkem daného členského státu:

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavce 6:

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle 
odstavce 5 držitel souhlasu nebo povolení 
výslovně nebo mlčky souhlasil 
s požadavkem daného členského státu:

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti 
souhlasu nebo povolení GMO podle 
odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle 
odstavce 5 Komise nebo orgán vydávající 
povolení výslovně nebo mlčky souhlasil 
s požadavkem oznamovatele nebo 
žadatele:

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) v případě GMO povoleného podle této 
směrnice, příslušný orgán, který vydal 
písemný souhlas, odpovídajícím způsobem 
upraví zeměpisnou působnost souhlasu 
a vyrozumí Komisi, členské státy a držitele 
povolení, jakmile je celý postup dokončen;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Nicola Caputo

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) v případě GMO povoleného podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003, Komise 
odpovídajícím způsobem upraví 
rozhodnutí o povolení, aniž by uplatnila 
postup podle čl. 35 odst. 2 uvedeného 
nařízení. Komise o tom vyrozumí členské 
státy a držitele povolení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 10 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

10. Opatření přijatá podle tohoto článku 
nesmí bránit provádění 
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biotechnologického výzkumu, jsou-li 
při něm dodržována veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 b – odst. 10 (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

10. Sousední členské státy spolupracují 
s cílem zajistit příslušné sdílení informací 
tak, aby bylo zaručeno účinné fungování 
opatření týkajících se koexistence 
v pohraničních oblastech a aby 
nedocházelo k přeshraniční kontaminaci 
z členského státu, v němž je pěstování 
GMO povoleno, do sousedního členského 
státu, kde je toto pěstování zakázáno.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh změny směrnice 2001/18/ES je třeba posílit, pokud jde o koexistenci v pohraničních 
oblastech, která nebyla doposud dostatečně zohledněna.

Pozměňovací návrh 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 b a (nový)
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky

Členské státy, v nichž může být GMO 
pěstován na základě povolení vydaného 
podle článku 26b, stanoví všeobecný 
povinný systém finanční odpovědnosti 
a finančních záruk, který se bude 
vztahovat na všechny subjekty, aby 
náklady spojené s nezamýšlenými účinky 
nebo škodami, které by mohly vzniknout 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, nesl 
znečišťovatel.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Gilles Pargneaux

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky

Členské státy, v nichž může být GMO 
pěstován na základě písemného povolení 
vydaného podle této směrnice, případně
na základě rozhodnutí vydaného podle 
článku 19 a rozhodnutí o povolení 
přijatého podle článků 7 a 19 nařízení 
(ES) č. 1829/2003, stanoví všeobecný 
povinný systém finanční odpovědnosti 
a finančních záruk, který se bude 
vztahovat na všechny subjekty, aby 
náklady spojené s nezamýšlenými účinky 
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nebo škodami, které by mohly vzniknout 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, nesl 
znečišťovatel.“

Or. fr

Odůvodnění

Opětovně je použita myšlenka obsažená v pozměňovacím návrhu č. 24, který byl přijat v 
prvním čtení. Znovu se zavádí kritérium, které musí dodržovat členské státy, jež mají v úmyslu 
pěstovat GMO, jež byly již uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh 285
Marijana Petir

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky

1. Členské státy stanoví všeobecný 
povinný systém finanční odpovědnosti 
a finančních záruk, který se bude 
vztahovat na všechny držitele souhlasu 
nebo povolení a na subjekty, aby náklady 
spojené s nezamýšlenými účinky nebo 
škodami, které by mohly vzniknout 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, nesl 
znečišťovatel.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na uplatňování ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze 
dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou 
škod na životním prostředí, kde se odpovědnost za jakoukoli škodu na životním prostředí týká 
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vztahu mezi subjekty a členským státem, nemůže být držitel souhlasu (povolení) zbaven 
odpovědnosti za škodu na životním prostředí.

Pozměňovací návrh 286
Younous Omarjee

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky

Členské státy stanoví všeobecný povinný 
systém finanční a trestní odpovědnosti 
a finančních záruk, který se bude 
vztahovat na všechny subjekty, aby za 
náklady spojené s nezamýšlenými účinky 
nebo škodami, které by mohly vzniknout 
v důsledku záměrného uvolnění GMO 
nebo jejich uvedení na trh, nesl finanční a 
trestní odpovědnost znečišťovatel.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky 
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Členské státy stanoví všeobecný povinný 
systém finanční odpovědnosti a pojistných 
finančních záruk, který se bude vztahovat 
na všechny subjekty, aby náklady spojené 
i s nezamýšlenými účinky nebo škodami, 
které by mohly vzniknout v důsledku 
záměrného uvolnění GMO nebo jejich 
uvedení na trh, nesl znečišťovatel.“

Or. it

Odůvodnění

Opětovně se zde uvádí pozměňovací návrh č. 24 přijatý Evropským parlamentem v prvním 
čtení.

Pozměňovací návrh 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 26 ba

Požadavky na odpovědnost a finanční 
záruky

Členské státy stanoví ve svých právních 
předpisech týkajících se GMO všeobecný 
povinný systém finanční odpovědnosti 
a finančních záruk, který se bude 
vztahovat na všechny subjekty a zajistí, 
aby za nezamýšlené účinky nebo škody, 
které by mohly vzniknout v důsledku 
záměrného uvolnění GMO nebo jejich 
uvedení na trh, platil znečišťovatel. 
Komise zřídí na úrovni EU povinný 
finanční záruční fond vytvořený 
z příspěvků všech společností, které uvádí 
produkty obsahující GMO na evropský 
trh, za účelem pokrytí dodatečných 
neplánovaných nákladů v případech 
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přeshraniční kontaminace.

Or. en

Odůvodnění

Based on Amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Pozměňovací návrh 289
Gilles Pargneaux

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

„Článek 26 bb

Označování „bez GMO“

Komise navrhne jednotné podmínky, za 
nichž mohou subjekty používat označení 
nepřítomnosti GMO v produktech.“

Or. fr

Odůvodnění

Pokyny týkající se koexistence plodin ze dne 13. července 2010 uvádějí, že členské státy 
mohou přijímat opatření s cílem zabránit hospodářským dopadům spojeným s přítomností 
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GMO nepřekračující práh 0,9 % stanovený pro označování na úrovni Společenství. Aby se 
zabránilo narušení hospodářské soutěže, měly by být podmínky, za nichž subjekty mohou 
používat označení nepřítomnosti GMO v produktech, harmonizovány na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 290
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL  

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 26c vypouští se

Přechodná opatření

1. Od …* do …** může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele o úpravu 
zeměpisné působnosti podaného oznámení 
nebo podané žádosti nebo povolení 
uděleného do …* podle této směrnice 
nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003. 
Komise o požadavku tohoto členského 
státu bezodkladně informuje 
oznamovatele nebo žadatele, jakož i 
ostatní členské státy.

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 
zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti odpovídajícím způsobem upraví. 
Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i 
rozhodnutí o povolení přijaté podle článků 
7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, se 
vydávají na základě zeměpisné působnosti 
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oznámení či žádosti upravené s ohledem 
na výslovný nebo mlčky vyjádřený souhlas 
oznamovatele či žadatele.

3. Pokud bylo povolení již uděleno a jeho 
držitel výslovně nebo mlčky vyjádřil 
souhlas do 30 dní poté, co byl o 
požadavku uvedeném v odstavci 1 tohoto 
článku informován, bude odpovídat 
povolení podobě, s níž souhlasil, jeho 
držitel. V případě písemného souhlasu 
vydaného podle této směrnice upraví 
příslušný orgán odpovídajícím způsobem 
zeměpisnou působnost souhlasu na 
základě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu držitele povolení a informuje 
Komisi, členské státy a držitele povolení, 
jakmile je celý postup dokončen. 
V případě povolení podle nařízení (ES) č. 
1829/2003 upraví Komise odpovídajícím 
způsobem rozhodnutí o povolení, aniž 
uplatní postup podle čl. 35 odst. 2 
uvedeného nařízení. Komise o tom 
vyrozumí členské státy a držitele povolení.

4. Pokud oznamovatel nebo žadatel či 
případně držitel povolení s takovým 
požadavkem nesouhlasí, použijí se 
obdobně odstavce 3 až 9 článku 26 b.

5. Tímto článkem není dotčeno pěstování 
jakéhokoli geneticky modifikovaného 
osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, které byly legálně vysazeny před 
tím, než bylo pěstování daného GMO v 
daném členském státě omezeno nebo 
zakázáno.

6. Opatření přijatá podle tohoto článku 
nemají vliv na volný oběh povolených 
GMO jako takových či obsažených v 
produktech.

__________________

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
této směrnice (obsažené v dokumentu 
st 10972/14) v platnost.

**Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající 6 měsícům od vstupu této 
směrnice v platnost (obsažené v 
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dokumentu st 10972/14).“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s odstraněním „první fáze“.

Pozměňovací návrh 291
Younous Omarjee

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Od …* do …** může členský stát 
prostřednictvím Komise požádat
oznamovatele nebo žadatele o úpravu 
zeměpisné působnosti podaného oznámení 
nebo podané žádosti nebo povolení 
uděleného do …* podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise 
o požadavku tohoto členského státu 
bezodkladně informuje oznamovatele nebo 
žadatele, jakož i ostatní členské státy.

1. Od …* do …** může členský stát 
rozhodnout o tom, že oznamovatel nebo 
žadatel provede úpravu zeměpisné 
působnosti podaného oznámení nebo 
podané žádosti nebo povolení uděleného 
do …* podle této směrnice nebo podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise o 
rozhodnutí tohoto členského státu 
bezodkladně informuje oznamovatele nebo 
žadatele, jakož i ostatní členské státy.

__________________ __________________

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této 
směrnice (obsažené v dokumentu 
st 10972/14) v platnost.

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této 
směrnice (obsažené v dokumentu 
st 10972/14) v platnost.

**Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající 6 měsícům od vstupu této 
směrnice v platnost (obsažené v 
dokumentu st 10972/14).“

**Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající 6 měsícům od vstupu této 
směrnice v platnost (obsažené v 
dokumentu st 10972/14).“

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte



PE541.301v01-00 66/82 AM\1037669CS.doc

CS

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Od …* do …** může členský stát
prostřednictvím Komise požádat 
oznamovatele nebo žadatele o úpravu 
zeměpisné působnosti podaného oznámení 
nebo podané žádosti nebo povolení 
uděleného do …* podle této směrnice nebo 
podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise 
o požadavku tohoto členského státu
bezodkladně informuje oznamovatele nebo 
žadatele, jakož i ostatní členské státy.

1. Od …* do …** může oznamovatel 
nebo žadatel požádat Komisi nebo orgán, 
který vydal povolení, o úpravu zeměpisné 
působnosti podaného oznámení nebo 
podané žádosti nebo povolení uděleného 
do …* podle této směrnice nebo podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise o 
požadavku tohoto oznamovatele nebo 
žadatele bezodkladně informuje dotčený 
členský stát, jakož i ostatní členské státy.

__________________ __________________

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této 
směrnice (obsažené v dokumentu 
st 10972/14) v platnost.

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této 
směrnice (obsažené v dokumentu 
st 10972/14) v platnost.

**Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající 6 měsícům od vstupu této 
směrnice v platnost (obsažené v 
dokumentu st 10972/14).“

**Úř. věst.: vložte prosím datum 
odpovídající 6 měsícům od vstupu této 
směrnice v platnost (obsažené v 
dokumentu st 10972/14).“

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Renate Sommer

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

Čl. 26 c – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně 
vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, co byl 
o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 
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zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti odpovídajícím způsobem upraví. 
Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný 
nebo mlčky vyjádřený souhlas 
oznamovatele či žadatele.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 
zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti odpovídajícím způsobem upraví. 
Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané v 
souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení vydané podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení 
či žádosti upravené s ohledem na výslovný 
či mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele 
či žadatele.

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a Komise přijala 
požadavek státu na úpravu zeměpisné
působnosti, o němž byl oznamovatel nebo 
žadatel řádně informován, projeví se 
dopady úpravy dříve, než písemné 
povolení vydané podle této směrnice 
vstoupí v platnost.

Or. it
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Pozměňovací návrh 295
Younous Omarjee

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se
zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti odpovídajícím způsobem upraví. 
Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či
žádosti upravené s ohledem na výslovný 
nebo mlčky vyjádřený souhlas 
oznamovatele či žadatele.

2. Jestliže členský stát přijal toto 
rozhodnutí, zeměpisná působnost 
oznámení nebo žádosti se odpovídajícím 
způsobem upraví. Písemný souhlas vydaný 
podle této směrnice a případně rozhodnutí 
vydané v souladu s článkem 19, jakož i 
rozhodnutí o povolení přijaté podle článků 
7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, se 
vydávají na základě upravené zeměpisné 
působnosti oznámení či žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že 
oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo 
mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 

2. Není-li žádost o souhlas či povolení 
dosud vyřízena a v případě, že Komise 
nebo orgán, který vydal povolení, 
nevyjádřil svůj nesouhlas do 30 dní poté, 
co byl o uvedeném požadavku na úpravu 
zeměpisné působnosti informován, se 
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zeměpisná působnost oznámení nebo 
žádosti odpovídajícím způsobem upraví. 
Písemný souhlas vydaný podle této 
směrnice a případně rozhodnutí vydané 
v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí 
o povolení přijaté podle článků 7 a 19 
nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na 
základě zeměpisné působnosti oznámení či 
žádosti upravené s ohledem na výslovný 
nebo mlčky vyjádřený souhlas 
oznamovatele či žadatele.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 c – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pokud bylo povolení již uděleno a jeho 
držitel výslovně nebo mlčky vyjádřil 
souhlas do 30 dní poté, co byl o 
požadavku uvedeném v odstavci 1 tohoto 
článku informován, bude odpovídat 
povolení podobě, s níž souhlasil, jeho 
držitel. V případě písemného souhlasu 
vydaného podle této směrnice upraví 
příslušný orgán odpovídajícím způsobem 
zeměpisnou působnost souhlasu na 
základě výslovně či mlčky vyjádřeného 
souhlasu držitele povolení a informuje 
Komisi, členské státy a držitele povolení, 
jakmile je celý postup dokončen. 
V případě povolení podle nařízení (ES) č. 
1829/2003 upraví Komise odpovídajícím 
způsobem rozhodnutí o povolení, aniž 
uplatní postup podle čl. 35 odst. 2 
uvedeného nařízení. Komise v tomto 
směru vyrozumí členské státy a držitele 
povolení.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 c – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pokud bylo povolení již uděleno a jeho 
držitel výslovně nebo mlčky vyjádřil 
souhlas do 30 dní poté, co byl o požadavku 
uvedeném v odstavci 1 tohoto článku 
informován, bude odpovídat povolení 
podobě, s níž souhlasil, jeho držitel. V 
případě písemného souhlasu vydaného 
podle této směrnice upraví příslušný orgán 
odpovídajícím způsobem zeměpisnou 
působnost souhlasu na základě výslovně či 
mlčky vyjádřeného souhlasu držitele 
povolení a informuje Komisi, členské státy 
a držitele povolení, jakmile je celý postup 
dokončen. V případě povolení podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003 upraví Komise 
odpovídajícím způsobem rozhodnutí o 
povolení, aniž uplatní postup podle čl. 35 
odst. 2 uvedeného nařízení. Komise o tom 
vyrozumí členské státy a držitele povolení.

3. Pokud bylo povolení již uděleno a 
Komise nebo orgán, který vydal povolení, 
výslovně nebo mlčky vyjádřil souhlas do 
30 dní poté, co byl o požadavku uvedeném 
v odstavci 1 tohoto článku informován, 
bude odpovídat povolení podobě, s níž 
souhlasila Komise nebo orgán, který vydal 
povolení. V případě písemného souhlasu 
vydaného podle této směrnice upraví 
příslušný orgán odpovídajícím způsobem 
zeměpisnou působnost souhlasu na základě 
výslovně či mlčky vyjádřeného souhlasu 
Komise nebo orgánu, který vydal 
povolení, a informuje Komisi, členské státy 
a držitele povolení, jakmile je celý postup 
dokončen. V případě povolení podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003 upraví Komise 
odpovídajícím způsobem rozhodnutí o 
povolení, aniž uplatní postup podle čl. 35 
odst. 2 uvedeného nařízení. Komise o tom 
vyrozumí členské státy a držitele povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 c – odst. 4
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Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud oznamovatel nebo žadatel či 
případně držitel povolení s takovým 
požadavkem nesouhlasí, použijí se 
obdobně odstavce 3 až 9 článku 26 b.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Younous Omarjee

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2001/18/ES
Čl. 26 c – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud oznamovatel nebo žadatel či 
případně držitel povolení s takovým 
požadavkem nesouhlasí, použijí se 
obdobně odstavce 3 až 9 článku 26b.

4. Oznamovatel nebo žadatel se nemůže 
nijak bránit rozhodnutí členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 301
Renate Sommer

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

Čl. 26 c – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby zemědělci, 
kteří dříve pěstovali již schválené GMO, 
měli dostatek času k tomu, aby se mohli 
přizpůsobit, a aby na ně nebyla se zpětnou 
platností přenesena odpovědnost. 
Opatření ke stažení schválených GMO, 
které jsou již pěstovány, musí být proto 
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zveřejněna nejméně 12 měsíců před 
začátkem fáze pěstebního cyklu. Za 
geneticky modifikované osivo, které již po 
zákazu pěstování nebude možné vysít, 
obdrží zemědělci náhradu.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Renate Sommer

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 1 a (nové)
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 c a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se článek, který zní:

„Článek 26 ca

Prahové hodnoty pro osivo

Komise stanoví prahové hodnoty GMO 
v konvenčních osivech na nejnižší úrovni, 
která je pro všechny hospodářské subjekty 
proveditelná, přiměřená a funkční.“

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Julie Girling

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 1 a (nové)
Směrnice 2001/18/ES
Článek 26 c a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se článek, který zní:

„Článek 26 ca

Prahové hodnoty pro osivo
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Na základě závěrů Rady pro životní 
prostředí, které byly přijaty dne 
4. prosince 2008, Komise posoudí nutnost 
stanovení prahových hodnot pro 
označování náhodné přítomnosti GMO 
v konvenčních osivech. Komise zajistí, aby 
zvažované prahové hodnoty byly pro 
všechny hospodářské subjekty 
proveditelné, přiměřené a funkční a aby 
přispívaly k zajištění možnosti volby 
zemědělců a spotřebitelů.

Kromě toho Komise posoudí nutnost 
harmonizace metod odběru vzorků 
a analýzy pro nepovolené GMO, jež jsou 
v osivu přítomny v malém množství, 
a zejména stanovení minimální hranice 
účinnosti detekčních metod.“

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Článek 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise rovněž 
předloží zprávu o pokroku dosaženém při 
zajišťování normativnosti posílených 
pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení 
rizik geneticky modifikovaných rostlin pro 
životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné.
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__________________ __________________
+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem Komise na předložení návrhu prováděcího nařízení o 
posuzování rizik GMO pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 305
Younous Omarjee

Postoj Rady
Článek 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise rovněž 
předloží zprávu o pokroku dosaženém při 
zajišťování normativnosti posílených 
pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení 
rizik geneticky modifikovaných rostlin pro 
životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné.

Komise rovněž co nejdříve zajistí 
normativnost posílených pokynů úřadu z 
roku 2010 pro hodnocení rizik geneticky 
modifikovaných rostlin pro životní 
prostředí.

__________________ __________________

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Gilles Pargneaux

Postoj Rady
Článek 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do jednoho roku od …+

zveřejní legislativní návrh a zajistí tak 
normativnost posílených pokynů 
zveřejněných Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin v roce 2010 s cílem 
posoudit rizika geneticky modifikovaných 
rostlin pro životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise rovněž 
předloží zprávu o pokroku dosaženém při 
zajišťování normativnosti posílených 
pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení 
rizik geneticky modifikovaných rostlin pro 
životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
rovněž Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, ve které se zaměří na to, jak 
členské státy tuto směrnici provádějí, 
včetně účinnosti ustanovení umožňujících 
členským státům omezit nebo zakázat 
pěstování GMO na celém jejich území 
nebo jeho části, a na bezproblémové 
fungování vnitřního trhu. Tato zpráva 
může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise rovněž 
předloží zprávu o pokroku dosaženém při 
zajišťování normativnosti posílených 
pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení 
rizik geneticky modifikovaných rostlin pro 
životní prostředí.

__________________ __________________
+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit postupy hodnocení GMO. Evropský úřad pro 



PE541.301v01-00 76/82 AM\1037669CS.doc

CS

bezpečnost potravin pracoval na aktualizaci pokynů a v listopadu 2010 zveřejnil revidovaný 
dokument. Komise však stále nepředložila návrh, který by umožnil zajistit normativnost těchto 
ustanovení. Proto by tento pozměňovací návrh měl Komisi poskytnout jednoroční lhůtu pro 
zveřejnění upravených pokynů v příloze II směrnice 2001/18/ES.

Pozměňovací návrh 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Postoj Rady
Článek 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise rovněž 
předloží zprávu o pokroku dosaženém při 
zajišťování normativnosti posílených 
pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení 
rizik geneticky modifikovaných rostlin pro 
životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna případnými 
legislativními návrhy, které Komise 
považuje za vhodné. Komise v této době 
požádá Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin, aby změnil svůj způsob 
hodnocení. Pokyny zveřejněné v roce 
2010 musí být revidovány tak, aby jejich 
součástí byla studie na zvířatech týkající 
se kombinovaných GMO nebo případu 
vložení více genů. Studie se musí navíc 
týkat delšího období a většího množství 
zvířat.

__________________ __________________
+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Pěstování GMO s několika modifikovanými rysy (vložení více genů nebo kombinované GMO) 
je již převážujícím způsobem pěstování GMO (v USA 71 % obilovin a dvě třetiny bavlny). 
Proto je nezbytně nutné je posoudit a změnit postupy Evropského úřadu pro bezpečnost 
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potravin.

Pozměňovací návrh 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Postoj Rady
Článek 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Tato zpráva může být doplněna 
případnými legislativními návrhy, které 
Komise považuje za vhodné. Komise
rovněž předloží zprávu o pokroku 
dosaženém při zajišťování normativnosti 
posílených pokynů úřadu z roku 2010 pro
hodnocení rizik geneticky modifikovaných 
rostlin pro životní prostředí.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve 
které se zaměří na to, jak členské státy tuto 
směrnici provádějí, včetně účinnosti 
ustanovení umožňujících členským státům 
omezit nebo zakázat pěstování GMO na 
celém jejich území nebo jeho části, a na 
bezproblémové fungování vnitřního trhu. 
Komise nejpozději do jednoho roku od ...+ 

předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh s cílem sladit přílohu II 
směrnice 2001/18/ES s pokyny 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin pro hodnocení rizik, která 
představují GMO.

__________________ __________________
+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

+ Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 309
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Článek 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 2 a

Komise nejpozději do ...+ předloží návrh 
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prováděcího nařízení o posuzování rizik 
GMO pro životní prostředí. Toto 
prováděcí nařízení zajistí mimo jiné, aby 
při posuzování rizik pro životní prostředí 
byly řádně zohledněny:

– dlouhodobé přímé a nepřímé dopady 
geneticky modifikovaných plodin na 
životní prostředí,

– případné dopady na necílové organismy,

– různé charakteristiky přijímajícího 
prostředí a zeměpisných oblastí, v nichž 
mohou být geneticky modifikované 
plodiny pěstovány,

– rezistence škůdců a plevele vůči 
pesticidům,

– možné důsledky pro životní prostředí 
vyvolané změnami v užívání herbicidů v 
souvislosti s geneticky modifikovanými 
plodinami, které jsou vůči herbicidům 
odolné.

Prováděcí nařízení rovněž zajistí, aby 
hodnocení rizika pro životní prostředí 
odráželo odpovídajícím způsobem vědecké 
nejistoty a odlišný výklad vědeckých 
údajů.

__________________

 Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby možnost neúčasti pro členské státy byla spojena se zkvalitněným 
harmonizovaným hodnocením rizik. Pokyny EFSA k hodnocení rizik GMO pro životní 
prostředí byly předloženy již v roce 2010 společně se stanoviskem, které se týká hodnocení 
možného dopadu geneticky modifikovaných rostlin na necílové organismy. Dokument COM 
obsahoval závazek, že bude předloženo prováděcí nařízení, které bude následně sloužit jako 
podklad pro žadatele při podávání žádostí o povolení geneticky modifikovaných plodin a pro 
subjekty provádějící hodnocení rizik. Od té doby se však nic nestalo.
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Pozměňovací návrh 310
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Článek 2 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 2 b

Komise nejpozději do ...+ předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o
provádění článku 26a směrnice 
2001/18/ES. Zpráva bude obsahovat 
zvláštní doporučení pro členské státy a 
může být doplněna jakýmikoli 
legislativními návrhy, které bude Komise 
považovat za vhodné.

__________________
+ Úř. věst.: Vložte prosím datum: tři roky 
od vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Článek 2 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 2 c

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do…. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
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stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

__________________

 Úř. věst.: Vložte prosím datum: 12 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v této směrnici jsou stanoveny závazné požadavky, např. pokud jde o 
koexistenci a závazky, je třeba mít článek o provedení.

Pozměňovací návrh 312
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE  

Postoj Rady
Článek 2 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 7 – odst. 3, čl. 19 – odst. 3, čl. 35 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 2 d

Nařízení (ES) č. 1829/2003 se mění takto:

1. V čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 se odkaz 
na čl. 35 odst. 2 nahrazuje odkazem na čl. 
35 odst. 3.

2. V čl. 35 odst. 3 se doplňují slova, která 
znějí: 

„Odchylně od čl. 5a odst. 3 a 4 nebude 
návrh opatření povolujícího GMO přijat, 
pokud Rada nepředloží kladné 
stanovisko.“

Or. en
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Odůvodnění

Pan Juncker naprosto jasně uvedl, že si velmi naléhavě přeje demokratizovat postup
rozhodování týkající se povolování GMO. Stávající návrh nabízí příležitost věnovat se této 
problematice ihned. Na období, než budou právní předpisy o GMO připojeny ke Smlouvě, je 
rychlým řešením nahrazení odkazu na regulativní postup odkazem na regulativní postup s 
kontrolou, pokud je doplněn opatřením, jež demokratizuje postup.

Pozměňovací návrh 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Postoj Rady
Článek 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Do šesti měsíců 
od vstupu v platnost členské státy 
provedou obsah této směrnice tak, že 
změní své vnitrostátní předpisy provádějící 
směrnici 2001/18/ES.

Or. en

Odůvodnění

Přestože snaha o zákaz pěstování je při provádění této směrnice v samotném zájmu členských 
států vzhledem k tomu, že nejméně jednou ze součástí právního základu je článek 114, bylo by 
pro lepší harmonizaci v rámci celé EU vhodné uvést datum, do kdy musí členské státy provést 
směrnici do vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 314
Julie Girling, Jan Huitema

Postoj Rady
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 1 a (nové)
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Směrnice 2001/18/ES
Příloha 1 A – část 2 – odst. 1 

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) V příloze I A části 2 se odstavec 1 
nahrazuje tímto: 

Techniky podle čl. 2 odst. 2 písm. b), u 
nichž se předpokládá, že nevedou ke 
genetické modifikaci, pokud nezahrnují 
použití rekombinantních molekul nukleové 
kyseliny nebo geneticky modifikované 
organismy získané technikami nebo 
postupy odlišnými od těch, které příloha I 
B vylučuje:

Techniky podle čl. 2 odst. 2 písm. b), u 
nichž se předpokládá, že nevedou ke 
genetické modifikaci, pokud nezahrnují 
použití rekombinantních molekul nukleové 
kyseliny nebo geneticky modifikované 
organismy získané technikami nebo 
postupy odlišnými od těch, které příloha I 
B vylučuje:

1. oplodnění in vitro; 1. oplodnění in vitro;

2. konjugace, transdukce, transformace 
nebo jiné obdobné přirozené procesy;

2. konjugace, transdukce, transformace 
nebo jiné obdobné přirozené procesy;

3. indukce polyploidie. 3. indukce polyploidie;

4. cisgeneze.

Or. en

Odůvodnění

Panel EFSA o geneticky modifikovaných organismech dospěl v „Odborném názoru na 
hodnocení bezpečnosti rostlin vyvinutých pomocí cisgeneze a intrageneze“ k závěru, že 
„podobná rizika mohou být spojena s rostlinami vypěstovanými pomocí cisgeneze a pomocí 
konvenčních metod, zatímco nová rizika mohou být spojena s intragenetickými a 
transgenetickými rostlinami“. Proto není vhodné, aby rostliny vypěstované pomocí cisgeneze 
byly předmětem této směrnice.


