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Pozmeňujúci návrh 191
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti svojho 
oznámenia/žiadosti v nadväznosti na 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1 
tohto článku, môže tento členský štát prijať 
opatrenia, ktorými na celom svojom území 
alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže 
pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým 
povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti svojho 
oznámenia/žiadosti v nadväznosti na 
žiadosť členského štátu podľa odseku 1 
tohto článku, môže tento členský štát prijať 
opatrenia, ktorými na celom svojom území 
alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže
pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým 
povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na striktne vedeckých 
dôvodoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 1 
tohto článku, môže tento členský štát prijať 

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 1 
tohto článku, môže tento členský štát prijať 
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opatrenia, ktorými na celom svojom území 
alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže 
pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým 
povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

opatrenia, ktorými na celom svojom území 
alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže 
pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým 
povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie a medzinárodnými 
záväzkami Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola 
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

3. Členské štáty, ktoré konajú v záujme 
riadenia rizika, môžu prijať opatrenia, 
ktorými na celom svojom území alebo na 
jeho časti obmedzia alebo zakážu
pestovanie konkrétneho GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO 
povolených v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú tieto opatrenia v súlade 
s právom Únie, sú odôvodnené, primerané 
a nediskriminačné, a sú založené na 
dôvodoch súvisiacich s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Valentinas Mazuronis
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Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1,
členské štáty môžu na základe posúdenia 
rizika vypracovaného v súlade s touto 
smernicou alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 prijať opatrenia, ktorými na 
celom svojom území alebo na jeho časti
obmedzia alebo zakážu pestovanie GMO
alebo skupín GMO definovaných 
plodinou či vlastnosťami alebo všetkých 
GMO predtým povolených v súlade 
s časťou C tejto smernice alebo 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak sú 
takéto opatrenia v súlade s právom Únie, 
sú odôvodnené, primerané 
a nediskriminačné a okrem toho sú 
založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 

3. Členský štát môže na základe posúdenia 
rizika vypracovaného v súlade s touto 
smernicou alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 a konajúc v záujme riadenia 
rizika prijať opatrenia, ktorými na celom 
svojom území alebo na jeho časti obmedzí 
alebo zakáže pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO
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smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

predtým povolených v súlade s časťou C 
tejto smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b– odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1,
členský štát môže na základe posúdenia 
rizika vypracovaného v súlade s touto 
smernicou alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 a konajúc v záujme riadenia 
rizika prijať opatrenia, ktorými na celom 
svojom území alebo na jeho časti obmedzí 
alebo zakáže pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných odrodou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO
predtým povolených v súlade s časťou C 
tejto smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 197
Younous Omarjee
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Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b– odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola 
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem 
toho sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 
tohto článku, môže členský štát prijať 
opatrenia, ktorými na celom svojom území 
alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže 
pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým 
povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto opatrenia, ktoré sú na voľnej úvahe 
členských štátov, môžu byť založené na 
cieľoch environmentálnej alebo 
poľnohospodárskej politiky, alebo na 
akýchkoľvek iných závažných dôvodoch
ako územné plánovanie, využívanie pôdy, 
sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia 
a verejná politika.

Or. fr

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 

3. Členský štát môže prijať opatrenia, 
ktorými na celom svojom území alebo na 
jeho časti obmedzí alebo zakáže pestovanie 
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na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola 
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch
súvisiacich s:

tohto GMO, ktorá bola predtým povolená v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak sú 
takéto opatrenia v súlade s právom Únie, 
sú odôvodnené, primerané 
a nediskriminačné. Celoštátne, regionálne 
alebo miestne zákazy pestovania daného 
GMO možno prijať okrem iného na 
základe dôvodov súvisiacich s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem 
toho sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

3. Členský štát môže na základe posúdenia 
rizika vypracovaného v súlade s touto 
smernicou alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 a konajúc v záujme riadenia 
rizika prijať opatrenia, ktorými na celom 
svojom území alebo na jeho časti obmedzí 
alebo zakáže pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO
predtým povolených v súlade s časťou C 
tejto smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
nediskriminačné a založené na dôvodoch 
súvisiacich s:

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie navrhované spravodajkyňou, vypúšťa však odkaz na 
tzv. fázu 1. Okrem toho vypúšťa slovo „primerané“, keďže primeranosť opatrení je nutné 
posudzovať podľa vnútroštátneho práva, a preto nie je potrebná harmonizácia (zásada 
subsidiarity). Pozmeňujúci návrh taktiež vypúšťa slovo „závažných“, keďže ide o subjektívny 
pojem, ktorý tu nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh 200
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia týkajúcimi sa 
environmentálnych vplyvov, ktoré by 
zámerné vypúšťanie GMO alebo ich 
uvedenie na trh mohlo spôsobiť a ktoré 
dopĺňajú vplyvy konkrétne preskúmané 
počas vedeckého posúdenia rizika 
uskutočneného v súlade s touto smernicou 
a nariadením (ES) č. 1829/2003. Medzi 
tieto dôvody môžu okrem iného patriť:

– zabránenie vzniku odolnosti burín a 
škodcov voči pesticídom;

– zabránenie rozsiahlejšiemu využívaniu 
pesticídov kvôli pestovaniu GMO;

– invazívnosť alebo perzistentnosť 
geneticky modifikovaných odrôd alebo 
možnosť kríženia s domácimi 
pestovanými alebo divo rastúcimi 
rastlinami; 

– predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
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postupov spojených s pestovaním GMO;

– zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, ako aj 
špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb;

– neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu;

– vedecká neistota, pokiaľ ide 
o ktorýkoľvek z vyššie uvedených 
dôvodov, t. j. protichodné dôkazy alebo 
nedostatočné vedecké odôvodnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „uvedenie na trh“ obsahoval už návrh Komisie. Vplyvy na životné prostredie môžu 
vzniknúť aj prostredníctvom obchodu a prepravy semien, preto je nutné zohľadniť aj túto 
skutočnosť. Dopĺňa sa dôvod „vedecká neistota“, keďže toto znenie umožňuje opatrenia 
predbežnej opatrnosti v rámci dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach. 
Okrem toho, podľa všeobecného potravinárskeho práva platí, že ak existuje riziko pre život 
alebo zdravie a pretrváva vedecká neistota, zásada predbežnej opatrnosti prináša 
mechanizmus na určovanie opatrení v oblasti riadenia rizika.

Pozmeňujúci návrh 201
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) environmentálnymi vplyvmi, ktoré by 
zámerné vypúšťanie GMO alebo ich 
uvedenie na trh mohlo spôsobiť a ktoré 
dopĺňajú vplyvy preskúmané počas
vedeckého posúdenia vplyvov na životné 
prostredie uskutočneného podľa časti C 
tejto smernice. Medzi tieto dôvody môžu 
patriť: 

– zabránenie vzniku odolnosti burín a 
škodcov voči pesticídom;

– invazívnosť alebo perzistentnosť 
geneticky modifikovaných odrôd alebo 
možnosť kríženia s domácimi 
pestovanými alebo divo rastúcimi 
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rastlinami; 

– predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
postupov spojených s pestovaním GMO;

– zachovanie a rozvoj 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
umožňujú lepšie zosúladenie produkcie 
a udržateľnosti ekosystémov; 

– zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, ako aj 
špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb;

– neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Paul Brannen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišnými od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003 
a založenými na empirických dôkazoch, 
ktoré môžu vyplynúť z pestovania GMO, 
ako je odolnosť voči pesticídom či strata 
biodiverzity; 

Or. en
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Odôvodnenie

Aby sa posudzovanie riadne uskutočňované agentúrou EFSA neobchádzalo, musia byť dôvody 
uplatnenia výnimky uvedené členským štátom založené na silných vedeckých argumentoch
a musia zohľadňovať niektoré pravdepodobné environmentálne vplyvy GMO, ako sú vplyvy 
vedúce ku zvýšenej odolnosti voči pesticídom alebo strate biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b– odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia zjavne odlišnými od prvkov už 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003
Európskym úradom pre bezpečnosť 
potravín; 

Or. fr

Odôvodnenie

Aby sa neoslabil povoľovací postup a ústredná úloha Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín, je vhodné zabrániť možnosti, aby členské štáty mohli na účely odôvodnenia zákazu 
pestovania použiť motívy environmentálnej politiky, ktoré už tento úrad posudzoval.

Pozmeňujúci návrh 206
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišnými od prvkov 
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posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003. Medzi 
tieto dôvody môžu patriť:

– zabránenie vzniku odolnosti burín a 
škodcov voči pesticídom; 

– invazívnosť alebo perzistentnosť 
geneticky modifikovaných odrôd alebo 
možnosť kríženia s domácimi 
pestovanými alebo divo rastúcimi 
rastlinami; 

– predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
postupov spojených s pestovaním GMO;

– zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, ako aj 
špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb;

– neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b– odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia týkajúcimi sa 
environmentálnych vplyvov, ktoré by 
pestovanie GMO mohlo spôsobiť a ktoré 
dopĺňajú vplyvy preskúmané počas 
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vedeckého posúdenia rizika 
uskutočneného v súlade s touto smernicou 
a nariadením (ES) č. 1829/2003. Medzi 
tieto dôvody môžu patriť:

– zabránenie vzniku odolnosti burín a 
škodcov voči pesticídom; 

– invazívnosť alebo perzistentnosť 
geneticky modifikovaných odrôd alebo 
možnosť kríženia s domácimi 
pestovanými alebo divo rastúcimi 
rastlinami; 

– predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
postupov spojených s pestovaním GMO;

– zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, ako aj 
špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb;

– neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

– ochrana včiel;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 208
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

b) územným plánovaním; vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

c) využívaním pôdy; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi. Medzi 
tieto dôvody môžu patriť:
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– nerealizovateľnosť alebo vysoké 
náklady opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu alebo nemožnosť zaviesť 
opatrenia zabezpečujúce koexistenciu v 
dôsledku osobitných geografických 
podmienok;

– potreba chrániť rozmanitosť
poľnohospodárskej výroby;

– potreba zabezpečiť čistotu osiva; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi, akými 
sú nerealizovateľnosť alebo vysoké 
náklady opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu alebo nemožnosť zaviesť 
opatrenia zabezpečujúce koexistenciu v 
dôsledku osobitných geografických 
podmienok, ako sú malé ostrovy alebo 
horské oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi, akými 
sú nerealizovateľnosť alebo vysoké 
náklady opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu alebo nemožnosť zaviesť 
opatrenia zabezpečujúce koexistenciu v 
dôsledku osobitných geografických 
podmienok, napríklad v prípade malých 
ostrovov alebo horských oblastí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi, akými 
sú nerealizovateľnosť alebo vysoké 
náklady opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu v dôsledku osobitných 
geografických podmienok, ako sú malé 
ostrovy alebo horské oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

e) predchádzaním prítomnosti GMO vypúšťa sa
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v iných produktoch bez toho, aby bol 
dotknutý článok 26a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

e) predchádzaním prítomnosti GMO 
v iných produktoch bez toho, aby bol 
dotknutý článok 26a;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

e) predchádzaním prítomnosti GMO 
v iných produktoch bez toho, aby bol 
dotknutý článok 26a;

e) predchádzaním prítomnosti GMO 
v iných produktoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 218
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
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Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Elisabeth Köstinger

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky, 
vrátane potreby chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby, zachovania 
a rozvoja poľnohospodárskych postupov, 
ktoré umožňujú lepšie zosúladenie 
produkcie a udržateľnosti ekosystémov, 
a potreby zabezpečiť čistotu osiva; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 –písmeno f

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky. 
Medzi tieto dôvody môžu patriť:

– potreba chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby;
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– zachovanie a rozvoj 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
umožňujú lepšie zosúladenie produkcie 
a udržateľnosti ekosystémov; 

– potreba zabezpečiť čistotu osiva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 –písmeno f

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky. 
Medzi tieto dôvody môžu patriť:

– potreba chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby;

– zachovanie a rozvoj 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
umožňujú lepšie zosúladenie produkcie 
a udržateľnosti ekosystémov;

– potreba zabezpečiť čistotu osiva.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 222
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno g

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

g) verejnou politikou. vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno g

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

g) verejnou politikou. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno g

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

g) verejnou politikou. vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 225
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno g

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

g) cieľmi poľnohospodárskej politiky; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky. 
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Medzi tieto dôvody môžu patriť:

– potreba chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby;

– potreba chrániť biopoľnohospodárske 
a/alebo tradičné malorozmerné 
poľnohospodárske štruktúry;

– potreba zachovať kultúrne dedičstvo 
spojené s udržateľnými postupmi;

– zachovanie a rozvoj 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
umožňujú lepšie zosúladenie produkcie 
a dlhodobej udržateľnosti ekosystémov; 

– potreba zabezpečiť čistotu osiva.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z PN 24 uvedeného v návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh 226
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

ga) verejnou mienkou;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z PN 24 uvedeného v návrhu odporúčania.
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Pozmeňujúci návrh 227
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

ga) inými legitímnymi faktormi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

ga) alebo inými legitímnymi faktormi, ak 
sa týmto faktorom ešte nevenovala 
pozornosť v rámci harmonizovaného 
postupu podľa časti C tejto smernice, 
alebo pretrvávajúcou vedeckou neistotou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

ga) ochranou malých a stredne veľkých 
poľnohospodárov, ktorí nepoužívajú 
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patentované osivo;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno gb (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

gb) ochranou a zabezpečením práv, ktoré 
producentom tradičných plodín pomáhajú 
v tom, aby ich plodiny neboli 
kontaminované, a spotrebiteľom 
pomáhajú pri rozhodovaní medzi 
plodinami, ktoré sú a ktoré nie sú GMO;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 231
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno gb (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

gb) verejnou morálkou, vrátane etických 
alebo filozofických obáv.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z PN 24 uvedeného v návrhu odporúčania.
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Pozmeňujúci návrh 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno gc (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

gc) uznaním práva členských štátov 
vyhlásiť sa za oblasť bez GMO v záujme 
zachovania svojich výrobkov, ako aj 
tradičných poľnohospodárskych metód 
a biopoľnohospodárstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 233
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, a to po 
posúdení výsledkov posúdenia
environmentálnych rizík vykonaného
podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en
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Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúceho návrhu 24 uvedeného v návrhu odporúčania. Uvádzanie dôvodov 
nemožno zbytočne obmedzovať.

Pozmeňujúci návrh 234
Marijana Petir

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Justification

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.

Pozmeňujúci návrh 235
Daciana Octavia Sârbu
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Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Christofer Fjellner

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným 
podľa tejto smernice alebo nariadenia 
(ES) č. 1829/2003.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 238
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti od 
konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným 
podľa tejto smernice alebo nariadenia 
(ES) č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nikdy nemôže použiť individuálne, v 
závislosti od konkrétnych okolností 
členského štátu, regiónu alebo oblasti, v 
ktorej sa budú opatrenia uplatňovať, avšak 
v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore 
s posúdením environmentálnych rizík 
vykonaným podľa tejto smernice alebo 
nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Or. fr

Odôvodnenie

Ohrozenie verejnej politiky by nikdy nemalo byť jediným a výhradným dôvodom zákazu 
pestovania. Preto je vhodné tento prvok jasne zdôrazniť.

Pozmeňujúci návrh 240
Valentinas Mazuronis

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
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nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zaistenia pevnejšieho právneho zakotvenia a väčšej právnej istoty, pokiaľ ide 
o dôvody, na základe ktorých členské štáty môžu obmedziť a/alebo zakázať pestovanie 
jedného či viacerých GMO na svojom území, by sa do textu mal začleniť vyššie uvedený 
zoznam s cieľom zahrnúť text prijatý Parlamentom v prvom čítaní a text prijatý v pozícii Rady 
v prvom čítaní.
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Pozmeňujúci návrh 242
Daciana Octavia Sârbu

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b– odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Tonino Picula

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať a so zreteľom na ich 
odhodlanie byť bez GMO, avšak v 
žiadnom prípade nesmú byť v rozpore 
s posúdením environmentálnych rizík 
vykonaným podľa tejto smernice alebo 
nariadenia (ES) č. 1829/2003.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Sirpa Pietikäinen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia musia byť riadne 
odôvodnené vedeckými dôvodmi alebo 
dôvodmi súvisiacimi s inými legitímnymi 
faktormi, ktoré môžu vyplynúť zo 
zámerného vypustenia GMO alebo ich 
uvedenia na trh. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti 
na žiadosť členského štátu podľa odseku 
1 tohto článku, môže tento členský štát 
prijať opatrenia, ktorými na celom svojom 
území alebo na jeho časti obmedzí alebo 
zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola
predtým povolená v súlade s časťou C tejto 
smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1,
členský štát môže na základe posúdenia 
rizika vypracovaného v súlade s touto 
smernicou alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003 a konajúc v záujme riadenia 
rizika prijať opatrenia, ktorými na celom 
svojom území alebo na jeho časti obmedzí 
alebo zakáže pestovanie GMO alebo 
skupín GMO definovaných plodinou či 
vlastnosťami alebo všetkých GMO
predtým povolených v súlade s časťou C 
tejto smernice alebo s nariadením (ES) 
č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v 
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sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

súlade s právom Únie, sú odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné a okrem toho 
sú založené na závažných dôvodoch 
súvisiacich s:

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia odlišných od prvkov 
posudzovaných v súlade s touto smernicou 
a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného 
prostredia týkajúcimi sa 
environmentálnych vplyvov, ktoré by 
pestovanie GMO mohlo spôsobiť a ktoré 
dopĺňajú vplyvy preskúmané počas 
vedeckého posúdenia rizika 
uskutočneného v súlade s touto smernicou 
a nariadením (ES) č. 1829/2003. Medzi 
tieto dôvody môžu patriť:

– zabránenie vzniku odolnosti burín a 
škodcov voči pesticídom; 

– invazívnosť alebo perzistentnosť 
geneticky modifikovaných odrôd alebo 
možnosť kríženia s domácimi 
pestovanými alebo divo rastúcimi 
rastlinami; 

– predchádzanie negatívnym vplyvom na 
miestne životné prostredie, ktoré by boli 
spôsobené zmenami poľnohospodárskych 
postupov spojených s pestovaním GMO;

– zachovanie miestnej biodiverzity vrátane 
určitých prirodzených prostredí 
a ekosystémov alebo určitých typov 
prírodných a krajinných prvkov, ako aj 
špecifických ekosystémových funkcií 
a služieb;

– neexistencia alebo nedostatočnosť 
vhodných údajov o možných negatívnych 
vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne 
alebo regionálne životné prostredie 
členského štátu vrátane vplyvov na 
biodiverzitu.

b) územným plánovaním; b) územným plánovaním;

c) využívaním pôdy; c) využívaním pôdy;

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi; d) sociálno-ekonomickými vplyvmi, akými 
sú nerealizovateľnosť alebo vysoké 
náklady opatrení zabezpečujúcich 
koexistenciu alebo nemožnosť zaviesť 
opatrenia zabezpečujúce koexistenciu v 
dôsledku osobitných geografických 
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podmienok, ako sú malé ostrovy alebo 
horské oblasti;

e) predchádzaním prítomnosti GMO 
v iných produktoch bez toho, aby bol 
dotknutý článok 26a;

e) predchádzaním prítomnosti GMO 
v iných produktoch bez toho, aby bol 
dotknutý článok 26a;

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky; f) cieľmi poľnohospodárskej politiky. 
Medzi tieto dôvody môžu patriť:

– potreba chrániť rozmanitosť 
poľnohospodárskej výroby;

– zachovanie a rozvoj 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
umožňujú lepšie zosúladenie produkcie 
a udržateľnosti ekosystémov; 

– potreba zabezpečiť čistotu osiva;

g) verejnou politikou. g) verejnou politikou;

h) dôvodmi spojenými s verejnou 
mienkou, napríklad výsledkami 
vnútroštátneho referenda.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené 
jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou 
dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa 
nemôže použiť individuálne, v závislosti 
od konkrétnych okolností členského štátu, 
regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú 
opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom 
prípade nesmú byť v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík vykonaným podľa 
tejto smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 246
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 3 a (nový)
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3a. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
musí zaistiť, aby tieto opatrenia:

a) rešpektovali slobodnú možnosť výberu 
zo strany poľnohospodárov aj 
spotrebiteľov;

b) nezahŕňali žiadne narušenie 
hospodárskej súťaže medzi 
poľnohospodármi v rôznych členských 
štátoch;

c) neboli v rozpore s posúdením 
environmentálnych rizík uskutočneným 
podľa tejto smernice alebo nariadenia 
(ES) č. 1829/2003;

d) boli vopred vystavené posúdeniu 
vplyvov, ktoré dokázalo ich potrebnosť a 
primeranosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas 
obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť počas 
obdobia 90 dní plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 248
Marijana Petir

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas 
obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas 
obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania 
a vykonávania uvedených opatrení a

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania 
a vykonávania uvedených opatrení;

aa) ohlasovateľ/žiadateľ nebude vyvíjať 
činnosť v oblasti uvádzania odrody 
daného GMO na trh;

ab) sa prevádzkovatelia zdržia pestovania 
odrody daného GMO; a

b) Komisia môže vyjadriť akékoľvek 
pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

b) Komisia môže vyjadriť akékoľvek 
pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť, aby žiadateľ/ohlasovateľ nebol v privilegovanom postavení voči členskému 
štátu počas lehoty na revíziu návrhov opatrení a predloženie konkrétnych dôvodov jeho 
členským štátom, a to v záujme zmenšenia potenciálneho poškodenia žiadateľa 
a prevádzkovateľa, ak sa zistí, že požiadavky členských štátov sú odôvodnené.
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Pozmeňujúci návrh 249
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas 
obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 
najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. V súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 98/34/ES* počas obdobia troch 
mesiacov plynúceho odo dňa, keď sa 
takéto oznámenie uskutočnilo:

__________________
*Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa 
stanovuje postup pri poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich 
sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. 
v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, 

Členský štát, ktorý prijíma opatrenia podľa 
odseku 3 tohto článku, oznamuje tieto 
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najprv oznámi svoj návrh opatrení a 
zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. 
Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred 
ukončením postupu povoľovania GMO v 
súlade s časťou C tejto smernice alebo 
nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas 
obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď 
sa takéto oznámenie uskutočnilo:

opatrenia Komisii, ktorá ich zasa 
oznamuje všetkým ostatným členským 
štátom a ohlasovateľom/žiadateľom, a 
zverejňuje. Toto oznámenie sa môže 
uskutočniť pred ukončením postupu 
povoľovania GMO v súlade s časťou C 
tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 
1829/2003. 

Or. fr

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) sa dotknutý členský štát zdrží 
prijímania a vykonávania uvedených 
opatrení a

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vypúšťané ustanovenie obmedzuje možnosť členských štátov konať, ktorá je jadrom celého 
textu.

Pozmeňujúci návrh 252
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania 
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a vykonávania uvedených opatrení a a vykonávania uvedených opatrení, ak
nejde o obdobie výsevu geneticky 
modifikovaných plodín, ktorých sa 
opatrenia týkajú, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Biljana Borzan

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania 
a vykonávania uvedených opatrení a

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania 
a vykonávania uvedených opatrení, 
žiadateľ o povolenie/držiteľ povolenia 
postihnutý opatreniami, ktoré obmedzujú 
alebo zakazujú pestovanie GMO alebo 
skupiny GMO v členskom štáte sa zdrží 
všetkých činností súvisiacich s pestovaním 
daného GMO alebo danej skupiny GMO 
v tomto členskom štáte, a

Or. en

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

c) Komisia môže vyjadriť akékoľvek 
pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

b) Komisia môže vyjadriť akékoľvek 
nezáväzné pripomienky, ktoré považuje za 
vhodné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Ak sa v tomto období udelí povolenie, je 
nutné považovať ho za dočasne 
pozastavené, a to až do konca lehoty 75 
dní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 4 písm. a) možno 
vnútroštátne opatrenia dočasne zaviesť 
v prípade, že obdobie 75 dní je obdobím 
výsevu príslušného GMO.

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku
a najneskôr dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku dotknutý 
členský štát môže počas celého trvania 
súhlasu/povolenia a odo dňa 
nadobudnutia účinnosti povolenia Únie
uvedené opatrenia prijať buď v pôvodne 
navrhovanej forme alebo po zohľadnení 
pripomienok Komisie. O uvedených 
opatreniach sa bezodkladne upovedomí 
Komisia, ostatné členské štáty a držiteľa 
povolenia.
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Or. en

Odôvodnenie

Vychádza z PN 25 uvedeného v návrhu odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku 
a najneskôr dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku môže 
dotknutý členský štát uvedené opatrenia 
prijať buď v pôvodne navrhovanej forme 
alebo po zohľadnení pripomienok Komisie. 
O uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku 
a najneskôr dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 

Po uplynutí 90-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku môže 
dotknutý členský štát uvedené opatrenia 
prijať buď v pôvodne navrhovanej forme 
alebo po zohľadnení pripomienok Komisie. 
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v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

O uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 259
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku a najneskôr 
dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Po uplynutí trojmesačného obdobia 
uvedeného v prvom pododseku a najneskôr 
dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ. Členské štáty 
prijímajú opatrenia na najviac päť rokov 
a pri obnove povolenia pre GMO ich 
revidujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2
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Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku 
a najneskôr dva roky odo dňa vydania 
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku môže 
dotknutý členský štát uvedené opatrenia 
prijať buď v pôvodne navrhovanej forme 
alebo po zohľadnení pripomienok Komisie. 
O uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí 75-dňového obdobia 
uvedeného v prvom pododseku 
a najneskôr dva roky odo dňa vydania
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Počas celého trvania platnosti povolenia 
a odo dňa nadobudnutia účinnosti
súhlasu/povolenia môže dotknutý členský 
štát uvedené opatrenia prijať buď 
v pôvodne navrhovanej forme alebo po 
zohľadnení pripomienok Komisie. O 
uvedených opatreniach sa bezodkladne 
upovedomí Komisia, ostatné členské štáty 
a ohlasovateľ/žiadateľ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 262
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
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Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Členské štáty všetky tieto opatrenia 
verejne sprístupnia všetkým 
zainteresovaným subjektom, vrátane 
pestovateľov, najneskôr šesť mesiacov 
pred začiatkom vegetačného obdobia. Ak 
príslušný GMO získa povolenie menej než 
šesť mesiacov pred začiatkom 
vegetačného obdobia, členské štáty tieto 
opatrenia verejne sprístupnia ihneď po 
ich prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od 
dátumu vydania súhlasu/povolenia 
členský štát domnieva, že nové objektívne 
okolnosti sú dôvodom na úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu s/povolenia, môže uplatniť postup 
uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis 
mutandis pod podmienkou, že takéto 
opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ktoré 
boli zákonne vysadené pred prijatím 
týchto opatrení.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 264
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od 
dátumu vydania súhlasu/povolenia 
členský štát domnieva, že nové objektívne 
okolnosti sú dôvodom na úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu s/povolenia, môže uplatniť postup 
uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis 
mutandis pod podmienkou, že takéto 
opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ktoré 
boli zákonne vysadené pred prijatím 
týchto opatrení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Paul Brannen

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od dátumu 
vydania súhlasu/povolenia členský štát 
domnieva, že nové objektívne okolnosti sú 
dôvodom na úpravu geografického rozsahu 

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr päť rokov od 
dátumu vydania súhlasu/povolenia členský 
štát domnieva, že nové objektívne 
okolnosti sú dôvodom na úpravu 
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pôsobnosti súhlasu s/povolenia, môže 
uplatniť postup uvedený v odsekoch 1 až 4 
mutatis mutandis pod podmienkou, že 
takéto opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva a množiteľského 
materiálu rastlín, ktoré boli zákonne 
vysadené pred prijatím týchto opatrení.

geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, môže uplatniť postup 
uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis 
mutandis pod podmienkou, že takéto 
opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva a množiteľského 
materiálu rastlín, ktoré boli zákonne 
vysadené pred prijatím týchto opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárom by sa mali umožniť aspoň dve vegetačné obdobia pred možnosťou 
zavedenie akejkoľvek novej výnimky či zákazu – to by činnosti poľnohospodárov poskytlo 
istotu z hľadiska možného zdĺhavého vnútroštátneho procesu zápisu osiva do príslušných 
registrov.

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od dátumu 
vydania súhlasu/povolenia členský štát 
domnieva, že nové objektívne okolnosti sú 
dôvodom na úpravu geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu s/povolenia, môže 
uplatniť postup uvedený v odsekoch 1 až 4 
mutatis mutandis pod podmienkou, že 
takéto opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva a množiteľského 
materiálu rastlín, ktoré boli zákonne 
vysadené pred prijatím týchto opatrení.

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr päť rokov od 
dátumu vydania súhlasu/povolenia členský 
štát domnieva, že nové objektívne 
okolnosti sú dôvodom na úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, môže uplatniť postup 
uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis 
mutandis pod podmienkou, že takéto 
opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva a množiteľského 
materiálu rastlín, ktoré boli zákonne 
vysadené pred prijatím týchto opatrení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 267
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od 
dátumu vydania súhlasu/povolenia 
členský štát domnieva, že nové objektívne 
okolnosti sú dôvodom na úpravu 
geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu 
s/povolenia, môže uplatniť postup 
uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis 
mutandis pod podmienkou, že takéto 
opatrenia neovplyvnia pestovanie 
akéhokoľvek GMO osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ktoré 
boli zákonne vysadené pred prijatím 
týchto opatrení.

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 členský štát domnieva, že 
nové objektívne okolnosti sú dôvodom na 
úpravu geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, môže vždy prijať 
opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce 
pestovanie daného GMO na celom jeho 
území alebo na jeho časti. Musí pritom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári, ktorí 
pestovanie týchto plodín legálne využívali, 
mali k dispozícii dostatok času na 
ukončenie prebiehajúceho vegetačného 
obdobia.

Or. fr

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od dátumu 
vydania súhlasu/povolenia členský štát 
domnieva, že nové objektívne okolnosti sú 
dôvodom na úpravu geografického 

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto 
smernice alebo nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a najskôr dva roky od dátumu 
vydania súhlasu/povolenia členský štát 
domnieva, že je vhodné neumožniť 
pestovanie daného GMO na celom jeho 
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rozsahu pôsobnosti súhlasu s/povolenia, 
môže uplatniť postup uvedený v odsekoch 
1 až 4 mutatis mutandis pod podmienkou, 
že takéto opatrenia neovplyvnia
pestovanie akéhokoľvek GMO osiva 
a množiteľského materiálu rastlín, ktoré 
boli zákonne vysadené pred prijatím týchto 
opatrení.

území alebo na jeho časti, postup uvedený 
v odsekoch 1 až 4 sa uplatňuje mutatis 
mutandis. Ak členský štát prijme 
obmedzujúce opatrenia do dvoch rokov 
odo dňa súhlasu/povolenia, alebo ak 
ovplyvnia pestovanie akéhokoľvek GMO 
osiva a množiteľského materiálu rastlín, 
ktoré boli zákonne vysadené pred prijatím 
týchto opatrení, príslušný členský štát 
poskytne postihnutým poľnohospodárom 
odškodnenie v súlade s reálnou 
hospodárskou škodou, ktorú utrpeli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Annie Schreijer-Pierik

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5a. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia v súlade s odsekom 3: 

a) zabezpečí, aby poľnohospodári, ktorí
tieto plodiny legálne vypestovali, mali 
dostatočný čas na dokončenie 
prebiehajúceho vegetačného obdobia a 

b) vykoná predbežnú nezávislú analýzu 
nákladov a prínosov, pričom zohľadňuje 
všetky alternatívy. 

O náklady na analýzu nákladov 
a prínosov a prácu na nej sa delí príslušný 
členský štát a poľnohospodári.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie pozmeňujúceho návrhu predloženého spravodajkyňou v záujme dosiahnutia 
rovnomerného rozdelenia nákladov medzi členský štát a príslušných poľnohospodárov.
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Pozmeňujúci návrh 270
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5a. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia v súlade s odsekom 3 zabezpečí, 
aby poľnohospodári, ktorí tieto plodiny 
legálne vypestovali, mali dostatočný čas 
na dokončenie prebiehajúceho 
vegetačného obdobia.

Or. fr

Odôvodnenie

Prepracovaný pozmeňujúci návrh 17 predložený v prvom čítaní. Zavádza nové kritérium, 
ktoré musia členské štáty plniť, pokiaľ ide o GMO, ktoré už sú na trhu.

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 5 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5a. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať 
opatrenia v súlade s odsekom 3 zabezpečí, 
aby poľnohospodári, ktorí tieto plodiny 
vypestovali, mali zo zákona dostatočný čas 
na dokončenie prebiehajúceho 
vegetačného obdobia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

6. Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho 
územie alebo jeho časť opätovne začlenili 
do geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým 
vyňaté podľa odseku 2, môže na tento 
účel podať žiadosť príslušnému orgánu, 
ktorý vydal písomný súhlas podľa tejto 
smernice, alebo Komisii, ak bol GMO 
povolený podľa nariadenia (ES) č. 
1829/2003. Geografický rozsah pôsobnosti 
súhlasu alebo rozhodnutia o povolení 
zodpovedajúcim spôsobom upravuje 
príslušný orgán, ktorý písomný súhlas 
vydal alebo prípadne Komisia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

6. Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho 
územie alebo jeho časť opätovne začlenili 
do geografického rozsahu pôsobnosti 

vypúšťa sa
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súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým 
vyňaté podľa odseku 2, môže na tento 
účel podať žiadosť príslušnému orgánu, 
ktorý vydal písomný súhlas podľa tejto 
smernice, alebo Komisii, ak bol GMO 
povolený podľa nariadenia (ES) č. 
1829/2003. Geografický rozsah pôsobnosti 
súhlasu alebo rozhodnutia o povolení 
zodpovedajúcim spôsobom upravuje 
príslušný orgán, ktorý písomný súhlas 
vydal alebo prípadne Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisiaci s vypustením tzv. fázy 1. Ustanoveniami, ktoré členskému štátu 
umožňujú revokovať opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce pestovanie GMO na jeho 
území, sa zaoberá odsek 8.

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 6

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

6. Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho 
územie alebo jeho časť opätovne začlenili 
do geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým 
vyňaté podľa odseku 2, môže na tento účel 
podať žiadosť príslušnému orgánu, ktorý 
vydal písomný súhlas podľa tejto smernice, 
alebo Komisii, ak bol GMO povolený 
podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. 
Geografický rozsah pôsobnosti súhlasu 
alebo rozhodnutia o povolení 
zodpovedajúcim spôsobom upravuje 
príslušný orgán, ktorý písomný súhlas 
vydal alebo prípadne Komisia.

6. Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho 
územie alebo jeho časť opätovne začlenili 
do geografického rozsahu pôsobnosti 
súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým 
vyňaté podľa odseku 2, môže na tento účel 
podať žiadosť príslušnému orgánu, ktorý 
vydal písomný súhlas podľa tejto smernice, 
alebo Komisii, ak bol GMO povolený 
podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. 
Geografický rozsah pôsobnosti súhlasu 
alebo rozhodnutia o povolení 
zodpovedajúcim spôsobom upravuje 
príslušný orgán, ktorý písomný súhlas 
vydal, alebo prípadne Komisia. Členský 
štát však musí odôvodniť opätovné 



AM\1037669SK.doc 53/83 PE541.301v01-00

SK

začlenenie oblasti a musí uskutočniť 
konzultácie s miestnymi orgánmi alebo 
priamo obyvateľmi príslušnej oblasti.

Or. fr

Odôvodnenie

Akákoľvek zmena rozhodnutia smerom k povoleniu GMO musí rešpektovať zásadu predbežnej 
opatrnosti, podľa ktorej toto rozhodnutie nesmie zhoršiť existujúcu situáciu. Obyvatelia 
predmetnej geografickej oblasti musia mať možnosť vyjadriť svoje stanovisko a dozvedieť sa 
dôvody opätovného začlenenia ich oblasti.

Pozmeňujúci návrh 275
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO 
podľa odsekov 5 a 6 a ak držiteľ 
súhlasu/povolenia v súlade s odsekom 5 
explicitne alebo konkludentne súhlasí so 
žiadosťou členského štátu:

vypúšťa sa

a) v prípade GMO, ktoré bolo povolené v 
súlade s touto smernicou upraví príslušný 
orgán, ktorý písomný súhlas udelil, 
zodpovedajúcim spôsobom geografický 
rozsah pôsobnosti súhlasu a po vykonaní 
úpravy informuje Komisiu, členské štáty a 
držiteľa povolenia;

b) v prípade GMO povoleného v súlade s 
nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 
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neuplatňuje postup ustanovený v článku 
35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisiaci s vypustením tzv. fázy 1. Ustanoveniami, ktoré členskému štátu 
umožňujú revokovať opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce pestovanie GMO na jeho 
území, sa zaoberá odsek 8.

Pozmeňujúci návrh 276
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO 
podľa odsekov 5 a 6 a ak držiteľ 
súhlasu/povolenia v súlade s odsekom 5 
explicitne alebo konkludentne súhlasí so 
žiadosťou členského štátu:

vypúšťa sa

a) v prípade GMO, ktoré bolo povolené v 
súlade s touto smernicou upraví príslušný 
orgán, ktorý písomný súhlas udelil, 
zodpovedajúcim spôsobom geografický 
rozsah pôsobnosti súhlasu a po vykonaní 
úpravy informuje Komisiu, členské štáty a 
držiteľa povolenia;

b) v prípade GMO povoleného v súlade s 
nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 
neuplatňuje postup ustanovený v článku 
35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa
odsekov 5 a 6 a ak držiteľ 
súhlasu/povolenia v súlade s odsekom 5 
explicitne alebo konkludentne súhlasí so 
žiadosťou členského štátu:

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa
odseku 6:

Or. fr

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa 
odsekov 5 a 6 a ak držiteľ 
súhlasu/povolenia v súlade s odsekom 5 
explicitne alebo konkludentne súhlasí so 
žiadosťou členského štátu:

7. Na účely úpravy geografického rozsahu 
pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa 
odsekov 5 a 6 a ak Komisia alebo orgán
vydávajúci povolenie v súlade s odsekom 5 
explicitne alebo konkludentne súhlasí so 
žiadosťou ohlasovateľa/žiadateľa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Nicola Caputo
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Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

a) v prípade GMO, ktoré bolo povolené v 
súlade s touto smernicou upraví príslušný 
orgán, ktorý písomný súhlas udelil, 
zodpovedajúcim spôsobom geografický 
rozsah pôsobnosti súhlasu a po vykonaní 
úpravy informuje Komisiu, členské štáty a 
držiteľa povolenia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Nicola Caputo

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

b) v prípade GMO povoleného v súlade s 
nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 
neuplatňuje postup ustanovený v článku 
35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Julie Girling

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
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Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 10 (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

10. Opatrenia prijaté podľa tohto článku 
nesmú brániť v uskutočňovaní výskumu 
v oblasti biotechnológií, a to pod 
podmienkou dodržiavania všetkých 
potrebných bezpečnostných opatrení pri 
uskutočňovaní takéhoto výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 b – odsek 10 (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

10. Susedné členské štáty spolupracujú 
v záujme zaistenia vhodnej výmeny 
informácií, a to s cieľom zabezpečiť 
efektívne fungovanie opatrení 
zabezpečujúcich koexistenciu 
v pohraničných oblastiach a zabrániť 
cezhraničnému šíreniu z členského štátu, 
kde je pestovanie daného GMO povolené, 
do susedného členského štátu, kde je 
zakázané.

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena smernice 2001/18/ES si zaslúži posilnenie v oblasti koexistencie na úrovni 
hraníc, ktorá sa nezohľadňuje dostatočne. 
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Pozmeňujúci návrh 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty, v ktorých možno daný 
GMO pestovať na základe povolenia 
vydaného v súlade s článkom 26b,
stanovia všeobecný povinný systém 
finančnej zodpovednosti a finančných 
záruk, ktorý sa vzťahuje na všetky 
subjekty a ktorým sa zabezpečí, že 
znečisťovateľ zaplatí v prípade 
neúmyselných vplyvov alebo škôd, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na 
trh.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 284
Gilles Pargneaux

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty, v ktorých možno daný 
GMO pestovať na základe písomného 
povolenia vydaného v súlade s touto 
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smernicou a prípadne rozhodnutia 
vydaného v súlade s článkom 19, ako aj 
rozhodnutia o povolení prijatého v súlade 
s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 
1829/2003, stanovia všeobecný povinný 
systém finančnej zodpovednosti 
a finančných záruk, ktorý sa vzťahuje na 
všetky subjekty a ktorým sa zabezpečí, že 
znečisťovateľ zaplatí v prípade 
neúmyselných vplyvov alebo škôd, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na 
trh.“

Or. fr

Odôvodnenie

Opätovné využitie myšlienky uvedenej v pozmeňujúcom návrhu 24 prijatom v prvom čítaní. 
Zavádza sa nové kritérium, ktoré musia v oblasti GMO už uvedených na trh rešpektovať tie 
členské štáty, ktoré chcú GMO pestovať.

Pozmeňujúci návrh 285
Marijana Petir

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty stanovia všeobecný povinný 
systém finančnej zodpovednosti 
a finančných záruk, ktorý sa vzťahuje na 
všetkých držiteľov súhlasu/povolenia a 
všetky subjekty, a ktorým sa zabezpečí, že 
znečisťovateľ zaplatí v prípade 
neúmyselných vplyvov alebo škôd, ktoré 
môžu vzniknúť v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na 
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trh.“

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na uplatňovanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, podľa ktorých sa zodpovednosť za akékoľvek environmentálne škody 
týka len vzťahu medzi prevádzkovateľmi a členským štátom, nemožno pre držiteľa súhlasu 
(povolenia) stanoviť výnimku zo zodpovednosti za environmentálne škody.

Pozmeňujúci návrh 286
Younous Omarjee

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty stanovia všeobecný povinný 
systém finančnej a trestnej zodpovednosti 
a finančných záruk, ktorý sa vzťahuje na 
všetky subjekty a ktorým sa zabezpečí, že 
znečisťovateľ zaplatí a ponesie trestnú 
zodpovednosť v prípade neúmyselných 
vplyvov alebo škôd, ktoré môžu vzniknúť 
v dôsledku zámerného uvoľnenia GMO 
alebo ich uvedenia na trh.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 ba (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty stanovia všeobecný povinný 
systém finančnej zodpovednosti 
a poistných záruk, ktorý sa vzťahuje na 
všetky subjekty a ktorým sa zabezpečí, že 
znečisťovateľ zaplatí za vplyvy či škody, 
ktoré môžu byť neúmyselné a ktoré môžu 
vzniknúť v dôsledku zámerného 
uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na 
trh.“

Or. it

Odôvodnenie

Prevzaté z pozmeňujúceho návrhu 24 prijatého Parlamentom v prvom čítaní.

Pozmeňujúci návrh 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26ba

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
a finančné záruky

Členské štáty vo svojich právnych 
predpisoch upravujúcich GMO stanovia 
všeobecný povinný systém finančnej 
zodpovednosti a finančných záruk, ktorý 
sa vzťahuje na všetky subjekty a ktorým 
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sa zabezpečí, že znečisťovateľ zaplatí 
v prípade neúmyselných vplyvov alebo 
škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
zámerného uvoľnenia GMO alebo ich 
uvedenia na trh. Komisia zriadi povinný 
fond finančných záruk na úrovni EÚ, 
tvorený z príspevkov všetkých podnikov, 
ktoré uvádzajú GMO na európsky trh, na 
krytie dodatočných nezamýšľaných 
nákladov spojených s prípadmi 
cezhraničnej kontaminácie.“

Or. en

Justification

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 borne 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.

Pozmeňujúci návrh 289
Gilles Pargneaux

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

„Článok 26bb

Označenie „bez GMO“
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Komisia navrhne harmonizované 
podmienky, za ktorých prevádzkovatelia 
môžu uvádzať označenia súvisiace 
s absenciou GMO vo výrobkoch.“

Or. fr

Odôvodnenie

V usmerneniach ku koexistencii plodín z 13. júla 2010 sa uvádza, že členské štáty môžu prijať 
opatrenia na zabránenie hospodárskym vplyvom spojeným s prítomnosťou GMO v hodnotách 
nižších než je prahová hodnota Spoločenstva pre označovanie na úrovni 0,9 %. Aby sa 
zabránilo prípadom narušenia hospodárskej súťaže, mali by sa podmienky, za ktorých môžu 
prevádzkovatelia uvádzať označenia súvisiace s absenciou GMO vo výrobkoch, harmonizovať 
na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci návrh 290
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 26c vypúšťa sa

Prechodné ustanovenia

1. Od ...* do ...** môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil 
geografický rozsah pôsobnosti podaného 
oznámenia/podanej žiadosti alebo 
udeleného povolenia, ktoré boli podané/ 
udelené pred ...* v súlade s touto 
smernicou alebo s nariadením (ES) č. 
1829/2003. Komisia bezodkladne o 
žiadosti členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.
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2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril s uvedenou 
žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia 
tejto žiadosti, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

3. Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ 
povolenia explicitne alebo konkludentne 
vyjadril so žiadosťou súhlas do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti uvedenej v 
odseku 1 tohto článku, povolenie 
zodpovedá podobe, s ktorou vyjadril 
súhlas držiteľ povolenia. V prípade 
písomného súhlasu v súlade s touto 
smernicou upraví príslušný orgán 
geografický rozsah pôsobnosti súhlasu 
spôsobom, s ktorým vyjadril držiteľ 
povolenia explicitne alebo konkludentne 
súhlas, a po vykonaní úpravy informuje 
Komisiu, členské štáty a držiteľa 
povolenia. V prípade povolenia v súlade 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 
neuplatňuje postup ustanovený v článku
35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.

4. Ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne 
držiteľ povolenia uvedenú žiadosť 
zamietne, uplatňuje sa článok 26b ods. 3 
až 9 mutatis mutandis.

5. Týmto článkom nie je dotknuté 
pestovanie akéhokoľvek GMO osiva ani 
množiteľského materiálu rastlín, ktoré 
boli zákonne vysadené pred obmedzením 
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alebo pred zákazom pestovania GMO v 
členskom štáte.

6. Opatrenia prijaté podľa tohto článku 
neovplyvňujú voľný pohyb povolených 
GMO ako výrobkov alebo ako súčasti 
výrobkov.

__________________

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14.

**Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14 + 6 mesiacov.“.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s vypustením tzv. fázy 1.

Pozmeňujúci návrh 291
Younous Omarjee

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Od ...* do ...** môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil
geografický rozsah pôsobnosti podaného 
oznámenia/podanej žiadosti alebo 
udeleného povolenia, ktoré boli podané/ 
udelené pred ...* v súlade s touto 
smernicou alebo s nariadením (ES) č. 
1829/2003. Komisia bezodkladne o 
žiadosti členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.

1. Od ...* do ...** môže členský štát 
rozhodnúť, že ohlasovateľ/žiadateľ musí 
upraviť geografický rozsah pôsobnosti 
podaného oznámenia/podanej žiadosti 
alebo udeleného povolenia, ktoré boli 
podané/ udelené pred ...* v súlade s touto 
smernicou alebo s nariadením (ES) č. 
1829/2003. Komisia bezodkladne o 
rozhodnutí členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.

__________________ __________________
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*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14.

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14.

**Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14 + 6 mesiacov.“.

**Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14 + 6 mesiacov.“.

Or. fr

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

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

1. Od ...* do ...** môže členský štát 
prostredníctvom Komisie požiadať 
ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil
geografický rozsah pôsobnosti podaného 
oznámenia/podanej žiadosti alebo 
udeleného povolenia, ktoré boli podané/ 
udelené pred ...* v súlade s touto 
smernicou alebo s nariadením (ES) č. 
1829/2003. Komisia bezodkladne o 
žiadosti členského štátu upovedomí 
ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské 
štáty.

1. Od ...* do ...** môže 
ohlasovateľ/žiadateľ požiadať Komisiu 
alebo orgán vydávajúci povolenie, aby 
upravili geografický rozsah pôsobnosti 
podaného oznámenia/podanej žiadosti 
alebo udeleného povolenia, ktoré boli 
podané/ udelené pred ...* v súlade s touto 
smernicou alebo s nariadením (ES) č. 
1829/2003. Komisia bezodkladne 
o žiadosti ohlasovateľa/žiadateľa
upovedomí príslušný členský štát a ostatné 
členské štáty.

__________________ __________________

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14.

*Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14.

**Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14 + 6 mesiacov.“.

**Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti smernice v dokumente st 
10972/14 + 6 mesiacov.“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 293
Renate Sommer

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril s uvedenou 
žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia 
tejto žiadosti, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne vyjadril 
s uvedenou žiadosťou súhlas do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti, geografický 
rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa 
upraví zodpovedajúcim spôsobom. 
Písomný súhlas vydaný podľa tejto 
smernice a prípadne rozhodnutie vydané v 
súlade s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne vyjadril 
súhlas.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril s uvedenou 
žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia 
tejto žiadosti, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a Komisia prijala požiadavku členského 
štátu o úpravu geografického rozsahu, 
pričom ju riadne oznámila 
ohlasovateľovi/žiadateľovi, nastávajú 
účinky tejto úpravy pred nadobudnutím 
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zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

účinnosti písomného súhlasu vydaného 
podľa tejto smernice.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 295
Younous Omarjee

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril s uvedenou 
žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia 
tejto žiadosti, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

2. Ak členský štát prijal takéto 
rozhodnutie, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril s uvedenou 
žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia 
tejto žiadosti, geografický rozsah 
pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým 
ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo 
konkludentne vyjadril súhlas.

2. V prípade, že bola podaná žiadosť 
a Komisia alebo orgán vydávajúci 
povolenie sa proti nej do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti nevyslovili, 
geografický rozsah pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti sa upraví 
zodpovedajúcim spôsobom. Písomný 
súhlas vydaný podľa tejto smernice 
a prípadne rozhodnutie vydané v súlade 
s článkom 19, ako aj rozhodnutie 
o povolení prijaté v súlade s článkami 7 
a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa 
vydávajú na základe upraveného 
geografického rozsahu pôsobnosti 
ohlásenia/žiadosti, s ktorým Komisia alebo 
orgán vydávajúci povolenie explicitne 
alebo konkludentne vyjadrili súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 c – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ 
povolenia explicitne alebo konkludentne 
vyjadril so žiadosťou súhlas do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti uvedenej v 
odseku 1 tohto článku, povolenie 
zodpovedá podobe, s ktorou vyjadril 

vypúšťa sa
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súhlas držiteľ povolenia. V prípade 
písomného súhlasu v súlade s touto 
smernicou upraví príslušný orgán 
geografický rozsah pôsobnosti súhlasu 
spôsobom, s ktorým vyjadril držiteľ 
povolenia explicitne alebo konkludentne 
súhlas, a po vykonaní úpravy informuje 
Komisiu, členské štáty a držiteľa 
povolenia. V prípade povolenia v súlade 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 
neuplatňuje postup ustanovený v článku 
35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.

Or. fr

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 c – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

3. Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ 
povolenia explicitne alebo konkludentne 
vyjadril so žiadosťou súhlas do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti uvedenej v odseku 
1 tohto článku, povolenie zodpovedá 
podobe, s ktorou vyjadril súhlas držiteľ 
povolenia. V prípade písomného súhlasu v 
súlade s touto smernicou upraví príslušný 
orgán geografický rozsah pôsobnosti 
súhlasu spôsobom, s ktorým vyjadril 
držiteľ povolenia explicitne alebo 
konkludentne súhlas, a po vykonaní úpravy 
informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa 
povolenia. V prípade povolenia v súlade 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
rozhodnutie o povolení, pričom 

3. Ak bolo povolenie už udelené a Komisia 
alebo orgán vydávajúci povolenie
explicitne alebo konkludentne vyjadrili
so žiadosťou súhlas do 30 dní od 
oznámenia tejto žiadosti uvedenej v odseku 
1 tohto článku, povolenie zodpovedá 
podobe, s ktorou vyjadrila súhlas Komisia 
alebo orgán vydávajúci povolenie. V 
prípade písomného súhlasu v súlade s touto 
smernicou upraví príslušný orgán 
geografický rozsah pôsobnosti súhlasu 
spôsobom, s ktorým vyjadrila Komisia 
alebo orgán vydávajúci povolenie
explicitne alebo konkludentne súhlas, a po 
vykonaní úpravy informuje Komisiu, 
členské štáty a držiteľa povolenia. V 
prípade povolenia v súlade s nariadením 
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neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 
ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom informuje 
členské štáty a držiteľa povolenia.

(ES) č. 1829/2003, upraví Komisia 
zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie 
o povolení, pričom neuplatňuje postup 
ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného 
nariadenia. Komisia zodpovedajúcim 
spôsobom informuje členské štáty a 
držiteľa povolenia.

Or. en

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

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 c – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne 
držiteľ povolenia uvedenú žiadosť 
zamietne, uplatňuje sa článok 26b ods. 3 
až 9 mutatis mutandis.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 c – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

4. Ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne 
držiteľ povolenia uvedenú žiadosť 
zamietne, uplatňuje sa článok 26b ods. 3 
až 9 mutatis mutandis.

4. Ohlasovateľ/žiadateľ nemôže nijak 
vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím 
členského štátu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 301
Renate Sommer

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2001/18/ES
Článok 26 c – odsek 5 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zaistia, aby 
poľnohospodári pestujúci GMO, ktoré už 
boli povolené, dostali dostatok času na 
adaptáciu a neboli retrospektívne trestne 
zodpovední. Opatrenia na odvolanie 
povolenia GMO, ktoré sa už pestujú, preto 
musia byť zverejnené aspoň 12 mesiacov 
pred začiatkom vegetačného obdobia. 
Poľnohospodári dostanú za geneticky 
modifikované osivo, ktoré už majú a ktoré 
po zákaze pestovania už nemôžu vysiať, 
odškodnenie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 302
Renate Sommer

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 26ca

Prahové hodnoty osiva

Komisia stanoví prahové hodnoty pre 
označovanie stôp GMO v bežných osivách 
na najnižšej praktickej, primeranej 
a funkčnej úrovni pre všetky hospodárske 
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subjekty.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Julie Girling

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

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 26ca

Prahové hodnoty osiva

Na základe záverov Rady pre životné 
prostredie prijatých 4. decembra 2008 
Komisia posúdi potrebu stanovenia 
prahových hodnôt pre označovanie
náhodnej prítomnosti GMO v bežných 
osivách. Komisia zaistí, aby akékoľvek 
zvažované prahové hodnoty boli na 
najnižšej praktickej, primeranej 
a funkčnej úrovni pre všetky hospodárske 
subjekty, a aby prispievali k zaisťovaniu 
slobody výberu pre poľnohospodárov a 
spotrebiteľov.

Okrem toho Komisia posúdi potrebu 
harmonizácie metód získavania vzoriek 
a analýzy v prípade nepovolených GMO 
prítomných v malej miere v osive, najmä 
pre určovanie minimálneho limitu pre 
metódy zisťovania.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Pozícia Rady
Článok 2 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. Komisia takisto 
predloží správu o pokroku vo veci 
udelenia normatívneho statusu 
posilnenému usmerneniu úradu z roku 
2010 o posúdení environmentálneho 
rizika geneticky modifikovaných rastlín.

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. 

__________________ __________________
+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom, v ktorom sa od Komisie požaduje, aby predložila návrh 
vykonávacieho nariadenia o posudzovaní environmentálnych rizík geneticky modifikovaných 
organizmov.

Pozmeňujúci návrh 305
Younous Omarjee

Pozícia Rady
Článok 2 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
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smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. Komisia takisto 
predloží správu o pokroku vo veci 
udelenia normatívneho statusu
posilnenému usmerneniu úradu z roku 
2010 o posúdení environmentálneho rizika 
geneticky modifikovaných rastlín.

smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. 

Komisia takisto čo najskôr udelí 
normatívny status posilnenému 
usmerneniu úradu z roku 2010 o posúdení 
environmentálneho rizika geneticky 
modifikovaných rastlín.

__________________ __________________

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 306
Gilles Pargneaux

Pozícia Rady
Článok 2 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Najneskôr rok od ...+ Komisia zverejní 
legislatívny návrh na udelenie 
normatívneho statusu posilnenému 
usmerneniu Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín z roku 2010 
o posúdení environmentálneho rizika 
geneticky modifikovaných rastlín.

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 

Najneskôr 4 roky od ... Komisia takisto 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu, ktorej predmetom bude využívanie 
tejto smernice členskými štátmi, vrátane 
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účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. Komisia takisto 
predloží správu o pokroku vo veci udelenia 
normatívneho statusu posilnenému 
usmerneniu úradu z roku 2010 o posúdení 
environmentálneho rizika geneticky 
modifikovaných rastlín.

účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
považuje za vhodné. Komisia takisto 
predloží správu o pokroku vo veci udelenia 
normatívneho statusu posilnenému 
usmerneniu úradu z roku 2010 o posúdení 
environmentálneho rizika geneticky 
modifikovaných rastlín.

__________________ __________________
+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť posilnenie postupov posudzovania GMO. 
Úrad EFSA usmernenia aktualizuje a v novembri 2010 zverejnil revidovaný dokument. 
Komisia však dosiaľ nepredložila žiaden návrh, ktorý by týmto ustanoveniam dával 
normatívne účinky. Preto je zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu dať Komisii lehotu 
jedného roku na zverejnenie modifikácie usmernení v prílohe II smernice 2001/18/ES.

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

Pozícia Rady
Článok 2 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť 
legislatívne návrhy, ktoré Komisia 
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považuje za vhodné. Komisia takisto 
predloží správu o pokroku vo veci 
udelenia normatívneho statusu 
posilnenému usmerneniu úradu z roku 
2010 o posúdení environmentálneho 
rizika geneticky modifikovaných rastlín.

považuje za vhodné. Počas tohto obdobia 
Komisia požiada úrad EFSA, aby zmenil 
svoj spôsob posudzovania. Usmernenia 
zverejnené v roku 2010 je nutné 
zrevidovať a zaradiť do nich zistenia 
štúdie o účinku kombinovaných GMO či 
tzv. stacked events na zvieratách. Okrem 
toho sa štúdie musia týkať dlhšieho 
obdobia a väčšieho počtu zvierat.

__________________ __________________
+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. fr

Odôvodnenie

GMO s viacerými modifikovanými charakteristikami (tzv. stacked events alebo kombinované 
GMO) tvoria už dnes viac než polovicu GMO plodín (v USA 71 % pšenice a 2/3 bavlny), 
a preto je naliehavo nutné vyhodnotiť a zmeniť postupy úradu EFSA.

Pozmeňujúci návrh 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Pozícia Rady
Článok 2 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. K správe sa môžu 
pripojiť legislatívne návrhy, ktoré 
Komisia považuje za vhodné. Komisia 
takisto predloží správu o pokroku vo veci 
udelenia normatívneho statusu 
posilnenému usmerneniu úradu z roku 
2010 o posúdení environmentálneho 

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorej predmetom bude využívanie tejto 
smernice členskými štátmi, vrátane 
účinnosti ustanovení, ktorým sa členským 
štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať 
pestovanie GMO na celom ich území alebo 
na jeho časti a hladké fungovanie 
vnútorného trhu. Najneskôr rok od ...+

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade legislatívny návrh zameraný na to, 
aby sa príloha II smernice 2001/18/ES 
uviedla do súladu s novými usmerneniami 
Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA) k posudzovaniu rizík 
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rizika geneticky modifikovaných rastlín. súvisiacich s GMO.

__________________ __________________
+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 309
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 2 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 2a

Najneskôr ...+ Komisia predloží návrh 
vykonávacieho nariadenia o posudzovaní 
environmentálnych rizík GMO. Toto 
vykonávacie nariadenie okrem iného 
zaistí zohľadňovanie nasledujúcich 
prvkov pri posudzovaní 
environmentálnych rizík:

– dlhodobé priame a nepriame 
environmentálne účinky geneticky 
modifikovaných plodín;

– potenciálne účinky na necieľové 
organizmy;

– rozdielne charakteristiky prijímajúcich 
prostredí a geografických oblastí, 
v ktorých možno geneticky modifikované 
plodiny pestovať;

– odolnosť škodcov alebo buriny voči 
pesticídom;

– potenciálne environmentálne dôsledky 
spôsobené zmenami vo využívaní 
herbicídov súvisiacimi s geneticky 
modifikovanými plodinami tolerantnými 
voči herbicídom.

Taktiež zaistí, aby posudzovanie 
environmentálnych rizík primerane 
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odrážalo vedeckú neistotu a rozdielnu 
interpretáciu vedeckých dát.

__________________

 Ú. v.: vložte dátum šesť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaistiť, aby možnosť členských štátov rozhodnúť sa pre výnimku sprevádzalo lepšie 
harmonizované posudzovanie rizika. Usmerňujúci dokument úradu EFSA k posudzovaniu 
environmentálnych rizík GMO bol prezentovaný už v roku 2010, a to spolu so stanoviskom 
k riešeniu posudzovania potenciálneho vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na necieľové 
organizmy. Komisia sa zaviazala, že predloží vykonávacie nariadenie, ktoré by následne bolo 
východiskom pre žiadateľov pri podávaní žiadostí o povolenie GMO a pre subjekty 
posudzujúce riziko. Odvtedy sa však nič nestalo.

Pozmeňujúci návrh 310
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 2 b (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 2b

Najneskôr ...+ Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o vykonávaní článku 26a smernice 
2001/18/ES. Táto správa bude obsahovať 
konkrétne odporúčania pre členské štáty 
a možno k nej pripojiť legislatívne 
návrhy, ktoré Komisia považuje za 
vhodné. 

__________________
+ Ú. v.: vložte dátum tri roky po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 311
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 2 c (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 2c

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr do .... Bezodkladne o tom 
informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské 
štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

__________________

 Ú. v.: vložte dátum dvanásť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa v tejto smernici zavádzajú záväzné požiadavky, napr. v oblasti koexistencie 
a zodpovednosti, je potrebné ustanovenie o transpozícii.

Pozmeňujúci návrh 312
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Pozícia Rady
Článok 2 d (nový)
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Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 7 – odsek 3, Článok 19 – odsek 3, Článok 35 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Článok 2d

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 sa mení 
takto:

1. V článku 7 ods. 3 a článku 19 ods. 3 sa 
odkaz na článok 35 ods. 2 nahrádza 
odkazom na článok 35 ods. 3.

2. Do článku 35 ods. 3 sa dopĺňajú tieto 
slová: 

„Avšak odchylne od článku 5a ods. 3 a 4 
sa návrh opatrenia povoľujúceho GMO
neprijme, ak Rada neposkytla kladné 
stanovisko.“

Or. en

Odôvodnenie

Pán Juncker veľmi jasne povedal, že chce urgentne zdemokratizovať proces rozhodovania 
o povoľovaní GMO. Tento návrh ponúka možnosť riešiť túto záležitosť okamžite. Do 
zosúladenia právnych predpisov v oblasti GMO so Zmluvou môže byť nahradenie odkazu na 
regulačný postup odkazom na regulačný postup s kontrolou rýchlym riešením, ak ho doplní 
ustanovenie zavádzajúce demokratizáciu tohto postupu.

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

Pozícia Rady
Článok 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie. Do 6 
mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti
členské štáty uskutočnia transpozíciu 
obsahu tejto smernice tým, že pozmenia 
svoje vnútroštátne právne predpisy 
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vykonávajúce smernicu 2001/18/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je v záujme členských štátov, ktoré chcú pestovanie zakázať, takisto aj vykonávanie tejto 
smernice, keďže prinajmenšom jedným z právnych základov je čl. 114, je vhodnejšie určiť 
dátum, do ktorého ju členské štáty musia transponovať do vnútroštátneho práva v záujme 
lepšej harmonizácie v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 314
Julie Girling, Jan Huitema

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2001/18/ES
Príloha 1 A – časť 2 – odsek 1 

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. V prílohe I A, časť 2, sa odsek 1 
nahrádza takto: 

Techniky uvedené v článku 2 ods. 2 písm. 
b), o ktorých sa nepredpokladá, že by ich 
výsledkom bola genetická modifikácia, a to 
za podmienky, že nezahŕňajú použitie 
molekúl rekombinačnej nukleovej kyseliny 
alebo geneticky modifikovaných 
organizmov prostredníctvom iných 
techník/metód, ako sú tie, ktoré vylučuje 
príloha I B:

Techniky uvedené v článku 2 ods. 2 písm. 
b), o ktorých sa nepredpokladá, že by ich 
výsledkom bola genetická modifikácia, a to 
za podmienky, že nezahŕňajú použitie 
molekúl rekombinačnej nukleovej kyseliny 
alebo geneticky modifikovaných 
organizmov prostredníctvom iných 
techník/metód, ako sú tie, ktoré vylučuje 
príloha I B:

1. in vitro fertilizácia; 1. in vitro fertilizácia;

2. prirodzené procesy ako sú: konjugácia, 
transdukcia, transformácia;

2. prirodzené procesy ako sú: konjugácia, 
transdukcia, transformácia;

3. indukcia polyploidov. 3. indukcia polyploidov;

4. cisgenéza.

Or. en
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Odôvodnenie

Vo svojom dokumente nazvanom Vedecké stanovisko k bezpečnostnému posudzovaniu rastlín 
vyvinutých cisgenézou a intragenézou (Scientific opinion addressing the safety assessment of 
plants developed through cisgenesis and intragenesis) panel EFSA pre geneticky 
modifikované organizmy dospel k záveru, že „podobné riziká možno spojiť s cisgénovými 
a konvenčne šľachtenými rastlinami, zatiaľ čo nové riziká možno spojiť s intragénovými 
a transgénovými rastlinami“. Preto nie je vhodné, aby cisgénovo šľachtené rastliny podliehali 
tejto smernici.


