
 

AM\1072901SK.doc  PE567.727v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014 – 2019  

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 

2015/0093(COD) 

18.9.2015 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 
1 – 55 

Návrh správy 

 

(PE560.784v01-00) 

Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na svojom území 

Návrh nariadenia 

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 



 

PE567.727v01-00 2/40 AM\1072901SK.doc 

SK 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1072901SK.doc 3/40 PE567.727v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na úvodné vyhlásenie 

Jeana-Claudea Junckera, v tom čase 

kandidáta na predsedu Európskej 

komisie, ktoré predniesol vo svojom 

prejave na plenárnom zasadnutí 

Európskeho parlamentu 15. júla 2014 v 

Štrasburgu 1a; 

 ________________ 

 1a„Zabezpečím, aby sa zrevidovali 

procesnoprávne pravidlá týkajúce sa 

povoľovania rôznych GMO. Nechcel by 

som, aby Komisia mala právo prijímať 

rozhodnutia v prípade, že väčšina 

členských štátov ju v tom nepodporuje.“  

Or. en 

 

Odôvodnenie 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Guillaume Balas 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na prejav zvoleného 

predsedu Európskej komisie Jeana-

Claudea Junckera na plenárnom 

zasadnutí Európskeho parlamentu 15. 

júla 2014 v Štrasburgu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 b (nová) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na pracovný program 

Komisie prijatý 16. decembra 20141a ; 

 __________________ 

 1aPozri prílohu I k pracovnému programu 

Komisie na rok 2015 (Nové iniciatívy), 

bod 23: preskúmanie rozhodovacieho 

procesu o GMO: „Preskúmanie sa 

zameria na to, ako by sa pravidlá mohli 

zmeniť tak, aby lepšie zabezpečili 

zohľadňovanie väčšinového názoru 

členských štátov.“  

Or. en 

Odôvodnenie 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_sk.htm) 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bart Staes 
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v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 c (nová) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na návrh rozhodnutia 

Rady, ktorým sa v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/18/ES uvádza na trh na účely 

pestovania kukurica (Zea mays L., línia 

1507) geneticky modifikovaná na 

rezistenciu proti niektorým škodcom z 

radu Lepidoptera, a na príslušné výsledky 

hlasovaní v regulačnom výbore (február 

2009) a v Rade (február 2014), ktoré 

nepriniesli žiadne stanoviská; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tieto výsledky hlasovaní so záverom „bez stanoviska“ v prípade GMO určených na 

pestovanie 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) 

prinútili pána Junckera navrhnúť, že je potrebné zmeniť pravidlá EÚ týkajúce sa 

povoľovania. Je zrejmé, že „demokratický deficit“, pokiaľ ide o povoľovanie GMO, sa 

neobmedzuje na žiadosti o používanie potravín a krmív.  

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 d (nová) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na uznesenie Európskeho 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf
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parlamentu z januára 2014 o návrhu 

rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely 

pestovania kukurica (Zea mays L., línia 

1507) geneticky modifikovaná na 

rezistenciu proti niektorým škodcom z 

radu Lepidoptera, na základe ktorého sa 

Európsky parlament stavia proti prijatiu 

návrhu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť; 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť a predložila nový návrh, ktorým sa 

budú vykonávať politické usmernenia 

predložené Európskemu parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť; 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť a predložila nový návrh, ktorým sa 

bude vykonávať prísľub predsedu 

Komisie zohľadňovať väčšinový názor 

členských štátov pri rozhodovaní o 

povoľovaní GMO; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Jean-Claude Juncker, kandidát na predsedu Európskej komisie, vo svojom prejave 

na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 15. júla 2014 v Štrasburgu prisľúbil zmeniť 

pravidlá povoľovania rôznych GMO („Zabezpečím, aby sa zrevidovali procesnoprávne 

pravidlá týkajúce sa povoľovania rôznych GMO. Nechcel by som, aby Komisia mala právo 

prijímať rozhodnutia v prípade, že väčšina členských štátov ju v tom nepodporuje.“ 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf). Ponechanie pravidiel na úrovni EÚ, ako sa 

uvádza v návrhu Komisie, nie je riešením. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Guillaume Balas 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť; 

2. vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh 

späť a predložila nový návrh, ktorým sa v 

plnej miere zohľadnia námietky vyjadrené 

väčšinou členských štátov EÚ voči 

povoľovaniu GMO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva Komisiu, aby do šiestich 

mesiacov po prijatí rozhodnutia 

Európskeho parlamentu o tomto návrhu 

predložila legislatívny návrh, na základe 

ktorého by členské štáty mohli nezávisle 

obmedziť alebo zakázať používanie 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na svojom území; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

v rámci jej nového návrhu primerane 

zohľadní hlas Európskeho parlamentu, 

keď sa dospeje k rozhodovaniu o 

povoleniach GMO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. vyzýva Komisiu, aby nenavrhovala 

povoľovanie žiadnych nových druhov 

GMO a neobnovila povoľovanie starých 

GMO, pokiaľ sa neschváli nový návrh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 c (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2c. vyzýva Komisiu, aby sa pri preskúmaní 

politiky v oblasti bielkovín zamerala na jej 

dlhodobé hľadisko a aby zaviedla 

primerané opatrenia a nástroje na 

podporu poľnohospodárov pri zlepšovaní 

systémov striedania plodín a miestne 

pestovaných krmovín v záujme výrazného 

zníženia súčasnej závislosti od dovozu 

krmív; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 d (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2d. vyzýva Komisiu, aby poskytla vyvážený 

základ pre demokratické prijímanie 

rozhodnutí, a to najmä zlepšením 

posúdenia rizík, keďže GMO stále 

predstavujú množstvo rizík a neistôt, a 
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zabezpečením potrebných zdrojov na 

nezávislý výskum potenciálnych rizík 

súvisiacich so zámerným uvoľnením 

alebo umiestnením GMO na trh; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 e (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2e. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 

transparentnosť a možnosť výberu pre 

spotrebiteľov tým, že zabezpečí, aby 

produkty pochádzajúce zo zvierat 

kŕmených geneticky modifikovaným 

krmivom boli primerane označené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 114, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 114 

a článok 291 ods. 3, 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zlepšiť povoľovacie konanie pre GMO je nevyhnutné zmeniť nariadenie 182/2011, 

ktoré sa zakladá na článku 291 ods. 3. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej článok 114, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie, a najmä na jej články 114, 

168 ods. 7, 169 ods. 4 a 193, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Smernicou 2001/18/ES aj nariadením 

(ES) č. 1829/2003 sa zaviedol 

centralizovaný postup na úrovni Únie, na 

základe ktorého je Komisia splnomocnená, 

aby prijímala vykonávacie rozhodnutia o 

udelení alebo zamietnutí žiadosti o 

povolenie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív, a to na 

základe posúdenia potenciálnych rizík, 

ktoré môžu predstavovať pre zdravie ľudí 

alebo zvierat alebo pre životné prostredie. 

V nariadení (ES) č. 1829/2003 sa takisto 

stanovuje, že vo vhodných prípadoch 

možno zohľadniť iné oprávnené 

skutočnosti. 

(2) Smernicou 2001/18/ES aj nariadením 

(ES) č. 1829/2003 sa zaviedol 

centralizovaný postup na úrovni Únie, na 

základe ktorého je Komisia splnomocnená, 

aby prijímala vykonávacie rozhodnutia o 

udelení alebo zamietnutí žiadosti o 

povolenie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív, a to na 

základe posúdenia potenciálnych rizík, 

ktoré môžu predstavovať pre zdravie ľudí 

alebo zvierat alebo pre životné prostredie. 

V nariadení (ES) č. 1829/2003, ako aj v 

nariadení (ES) č. 178/2002 Európskeho 

parlamentu a Rady 1a sa vyžaduje, aby 

Komisia pri predkladaní návrhu 

rozhodnutia zohľadnila iné oprávnené 

skutočnosti. 

 ______________ 

 1a Nariadenie (ES) č. 178/2002 

Európskeho parlamentu a Rady z 28. 

januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
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všeobecné zásady a požiadavky 

potravinového práva, zriaďuje Európsky 

úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 

postupy v záležitostiach bezpečnosti 

potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

V pozmeňujúcom návrhu sa pridáva odkaz na všeobecné potravinové právo, v ktorom sa 

uvádzajú aj „iné oprávnené skutočnosti“. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch, čo sa odzrkadľuje v 

procese rozhodovania o povoľovaní GMO 

a geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. Odvtedy, čo sa začalo uplatňovať 

nariadenie (ES) č. 1829/2003, ukazujú 

výsledky hlasovania vo výboroch a v Rade, 

že sa nikdy nedosiahla kvalifikovaná 

väčšina ani v prospech povolenia týchto 

výrobkov, ani proti nemu. Povolenia boli 

preto prijaté Komisiou na konci postupu, v 

súlade s platnými právnymi predpismi, bez 

toho, aby sa opierali o stanovisko výboru 

členských štátov. 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch. Odvtedy, čo sa začalo 

uplatňovať nariadenie (ES) č. 1829/2003, 

ukazujú výsledky hlasovania vo výboroch 

a v Rade, že sa nikdy nedosiahla 

kvalifikovaná väčšina ani v prospech 

povolenia týchto výrobkov, ani proti nemu. 

Povolenia boli prijaté Komisiou v súlade s 

platnými právnymi predpismi bez toho, 

aby sa opierali o stanovisko výboru 

členských štátov. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch, čo sa odzrkadľuje v 

procese rozhodovania o povoľovaní GMO 

a geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. Odvtedy, čo sa začalo uplatňovať 

nariadenie (ES) č. 1829/2003, ukazujú 

výsledky hlasovania vo výboroch a v Rade, 

že sa nikdy nedosiahla kvalifikovaná 

väčšina ani v prospech povolenia týchto 

výrobkov, ani proti nemu. Povolenia boli 

preto prijaté Komisiou na konci postupu, v 

súlade s platnými právnymi predpismi, 

bez toho, aby sa opierali o stanovisko 

výboru členských štátov. 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch, čo sa odzrkadľuje v 

procese rozhodovania o povoľovaní GMO 

na pestovanie a geneticky modifikovaných 

potravín a krmív. Výsledky hlasovania vo 

výboroch a v Rade ukazujú, že sa nikdy 

nedosiahla kvalifikovaná väčšina ani v 

prospech povolenia týchto výrobkov, ani 

proti nemu. Povolenia boli doposiaľ prijaté 

Komisiou na konci postupu, bez toho, aby 

sa opierali o stanovisko výboru členských 

štátov. Táto oblasť je veľmi citlivá pre 

európskych občanov, a je preto 

nevyhnutné Komisii jasne ukázať, ako 

postupovať v takýchto prípadoch. Z tohto 

dôvodu je nutné zodpovedajúcim 

spôsobom zmeniť nariadenie (EÚ) č. 

182/2011. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s prísľubom predsedu Komisie sa musia zmeniť pravidlá pre povoľovanie GMO. 

Ponechanie pravidiel na úrovni EÚ v súčasnej podobe nie je riešením. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch, čo sa odzrkadľuje v 

procese rozhodovania o povoľovaní GMO 

(4) Využívanie genetického inžinierstva v 

prípade rastlín, potravín a krmív je témou, 

ktorá rozdeľuje verejnú mienku 

v členských štátoch, čo sa odzrkadľuje v 

procese rozhodovania o povoľovaní GMO 
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a geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. Odvtedy, čo sa začalo uplatňovať 

nariadenie (ES) č. 1829/2003, ukazujú 

výsledky hlasovania vo výboroch a v Rade, 

že sa nikdy nedosiahla kvalifikovaná 

väčšina ani v prospech povolenia týchto 

výrobkov, ani proti nemu. Povolenia boli 

preto prijaté Komisiou na konci postupu, v 

súlade s platnými právnymi predpismi, bez 

toho, aby sa opierali o stanovisko výboru 

členských štátov. 

a geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. Odvtedy, čo sa začalo uplatňovať 

nariadenie (ES) č. 1829/2003, ukazujú 

výsledky hlasovania vo výboroch a v Rade, 

že sa nikdy nedosiahla kvalifikovaná 

väčšina ani v prospech povolenia týchto 

výrobkov, ani proti nemu. Povolenia boli 

preto prijaté Komisiou na konci postupu, v 

súlade s platnými právnymi predpismi, bez 

toho, aby sa opierali o stanovisko výboru 

členských štátov. Výsledkom bol 

demokratický deficit, ktorého riešenie, a 

tým aj demokratizácia povoľovacieho 

konania, sa stali záväzkom vtedajšieho 

kandidáta na predsedu Jeana-Claudea 

Junckera. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Predseda Juncker vo svojom prejave v EP 15. júla 2014 v Štrasburgu povedal: „Zabezpečím, 

aby sa zrevidovali procesnoprávne pravidlá týkajúce sa povoľovania rôznych GMO. Nechcel 

by som, aby Komisia mala právo prijímať rozhodnutia v prípade, že väčšina členských štátov 

ju v tom nepodporuje.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Akonáhle je určitý GMO alebo 

geneticky modifikovaná potravina a 

krmivo povolené v súlade so smernicou 

2001/18/ES alebo nariadením (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty nesmú 

zakazovať, obmedzovať ani znemožňovať 

voľný pohyb týchto výrobkov na svojom 

území, s výnimkou prípadov, ktoré sú v 

súlade s prísnymi podmienkami 

stanovenými právom Únie a 

požadujúcimi, aby bol predložený dôkaz 

vypúšťa sa 
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vážneho rizika pre zdravie alebo životné 

prostredie. Niektoré členské štáty využili 

ochranné doložky stanovené v článku 23 

smernice 2001/18/ES a núdzové opatrenia 

stanovené v článku 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003. Iné členské štáty využili 

oznamovací postup stanovený v článku 

114 ods. 5 a 6 ZFEÚ, ktorý sa takisto 

musí opierať o nové vedecké dôkazy 

týkajúce sa ochrany životného alebo 

pracovného prostredia. Ďalšie členské 

štáty prijali jednostranné zákazy. Niektoré 

z týchto opatrení sú napádané pred 

vnútroštátnymi súdmi alebo Súdnym 

dvorom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Akonáhle je určitý GMO alebo 

geneticky modifikovaná potravina a 

krmivo povolené v súlade so smernicou 

2001/18/ES alebo nariadením (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty nesmú 

zakazovať, obmedzovať ani znemožňovať 

voľný pohyb týchto výrobkov na svojom 

území, s výnimkou prípadov, ktoré sú v 

súlade s prísnymi podmienkami 

stanovenými právom Únie a 

požadujúcimi, aby bol predložený dôkaz 

vážneho rizika pre zdravie alebo životné 

prostredie. Niektoré členské štáty využili 

ochranné doložky stanovené v článku 23 

smernice 2001/18/ES a núdzové opatrenia 

(5) Povoľovanie GMO alebo geneticky 

modifikovanej potraviny a krmiva v súlade 

so smernicou 2001/18/ES alebo nariadením 

(ES) č. 1829/2003 by nemalo na úrovni 

EÚ ovplyvniť výhradné právo členských 

štátov zakazovať, obmedzovať ani 

znemožňovať uvedeniu na trh jednej 

alebo viacerých potravín alebo krmív, 

ktoré obsahujú GMO, na svojom území 

bez toho, aby obmedzovali ich voľný 

pohyb. 
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stanovené v článku 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003. Iné členské štáty využili 

oznamovací postup stanovený v článku 

114 ods. 5 a 6 ZFEÚ, ktorý sa takisto 

musí opierať o nové vedecké dôkazy 

týkajúce sa ochrany životného alebo 

pracovného prostredia. Ďalšie členské 

štáty prijali jednostranné zákazy. Niektoré 

z týchto opatrení sú napádané pred 

vnútroštátnymi súdmi alebo Súdnym 

dvorom. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Akonáhle je určitý GMO alebo 

geneticky modifikovaná potravina a 

krmivo povolené v súlade so smernicou 

2001/18/ES alebo nariadením (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty nesmú 

zakazovať, obmedzovať ani znemožňovať 

voľný pohyb týchto výrobkov na svojom 

území, s výnimkou prípadov, ktoré sú v 

súlade s prísnymi podmienkami 

stanovenými právom Únie a požadujúcimi, 

aby bol predložený dôkaz vážneho rizika 

pre zdravie alebo životné prostredie. 

Niektoré členské štáty využili ochranné 

doložky stanovené v článku 23 smernice 

2001/18/ES a núdzové opatrenia stanovené 

v článku 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003. 

Iné členské štáty využili oznamovací 

postup stanovený v článku 114 ods. 5 a 6 

ZFEÚ, ktorý sa takisto musí opierať o nové 

vedecké dôkazy týkajúce sa ochrany 

životného alebo pracovného prostredia. 

Ďalšie členské štáty prijali jednostranné 

zákazy. Niektoré z týchto opatrení sú 

napádané pred vnútroštátnymi súdmi alebo 

(5) Akonáhle je určitý GMO alebo 

geneticky modifikovaná potravina a 

krmivo povolené v súlade so smernicou 

2001/18/ES alebo nariadením (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty nesmú 

zakazovať, obmedzovať ani znemožňovať 

voľný pohyb týchto výrobkov na svojom 

území, s výnimkou ich umiestnenia na trh 

a prípadov, ktoré sú v súlade s prísnymi 

podmienkami stanovenými právom Únie a 

požadujúcimi, aby bol predložený dôkaz 

vážneho rizika pre zdravie alebo životné 

prostredie. Niektoré členské štáty využili 

ochranné doložky stanovené v článku 23 

smernice 2001/18/ES a núdzové opatrenia 

stanovené v článku 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003. Iné členské štáty využili 

oznamovací postup stanovený v článku 114 

ods. 5 a 6 ZFEÚ, ktorý sa takisto musí 

opierať o nové vedecké dôkazy týkajúce sa 

ochrany životného alebo pracovného 

prostredia. Ďalšie členské štáty prijali 

jednostranné zákazy. Niektoré z týchto 

opatrení sú napádané pred vnútroštátnymi 
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Súdnym dvorom. súdmi alebo Súdnym dvorom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Pokiaľ ide o GMO určené na 

pestovanie, tento stav sa nedávno zmenil, 

keďže 13. marca 2015 bola prijatá 

smernica (EÚ) 2015/41214, ktorou sa mení 

smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť 

členským štátom, aby obmedzili alebo 

zakázali GMO určené na pestovanie na 

svojom území. Cieľom nových ustanovení 

je predovšetkým umožniť členským 

štátom, aby sa rozhodli, či chcú na svojom 

území pestovať geneticky modifikované 

plodiny, bez toho, aby tým bolo dotknuté 

posúdenie rizík stanovené v systéme Únie 

pre povoľovanie GMO. Účelom týchto 

zmien bolo zabezpečiť väčšiu 

predvídateľnosť pre hospodárske subjekty 

a obmedziť využívanie ochranných 

doložiek stanovených v článku 23 

smernice 2001/18/ES a 34 nariadenia 

(ES) č. 1829/2003 zo strany členských 

štátov. Očakávalo sa takisto, že tieto 

zmeny by mohli mať pozitívny vplyv na 

proces rozhodovania o povoľovaní GMO 

určených na pestovanie. 

vypúšťa sa 

__________________  

14 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, 

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, 

pokiaľ ide o možnosť členských štátov 

obmedziť alebo zakázať pestovanie 

geneticky modifikovaných organizmov 

(GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 

13.3.2015, s. 1). 
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Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Pokiaľ ide o GMO určené na 

pestovanie, tento stav sa nedávno zmenil, 

keďže 13. marca 2015 bola prijatá 

smernica (EÚ) 2015/41214, ktorou sa mení 

smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť 

členským štátom, aby obmedzili alebo 

zakázali GMO určené na pestovanie na 

svojom území. Cieľom nových ustanovení 

je predovšetkým umožniť členským 

štátom, aby sa rozhodli, či chcú na svojom 

území pestovať geneticky modifikované 

plodiny, bez toho, aby tým bolo dotknuté 

posúdenie rizík stanovené v systéme Únie 

pre povoľovanie GMO. Účelom týchto 

zmien bolo zabezpečiť väčšiu 

predvídateľnosť pre hospodárske subjekty 

a obmedziť využívanie ochranných 

doložiek stanovených v článku 23 smernice 

2001/18/ES a 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 zo strany členských štátov. 

Očakávalo sa takisto, že tieto zmeny by 

mohli mať pozitívny vplyv na proces 

rozhodovania o povoľovaní GMO 

určených na pestovanie. 

(6) Pokiaľ ide o GMO určené na 

pestovanie, 13. marca 2015 bola prijatá 

smernica (EÚ) 2015/41214, ktorou sa mení 

smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť 

členským štátom, aby obmedzili alebo 

zakázali GMO určené na pestovanie na 

svojom území. Cieľom nových ustanovení 

je predovšetkým umožniť členským 

štátom, aby sa rozhodli, či chcú na svojom 

území pestovať geneticky modifikované 

plodiny, bez toho, aby tým bolo dotknuté 

posúdenie rizík stanovené v systéme Únie 

pre povoľovanie GMO. Účelom týchto 

zmien bolo zabezpečiť väčšiu 

predvídateľnosť pre hospodárske subjekty 

a obmedziť využívanie ochranných 

doložiek stanovených v článku 23 smernice 

2001/18/ES a 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 zo strany členských štátov. 

__________________ __________________ 

14 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, 

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, 

pokiaľ ide o možnosť členských štátov 

obmedziť alebo zakázať pestovanie 

geneticky modifikovaných organizmov 

14 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, 

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, 

pokiaľ ide o možnosť členských štátov 

obmedziť alebo zakázať pestovanie 

geneticky modifikovaných organizmov 
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(GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 

13.3.2015, s. 1). 

(GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 

13.3.2015, s. 1). 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Pokiaľ ide o GMO určené na 

pestovanie, tento stav sa nedávno zmenil, 

keďže 13. marca 2015 bola prijatá 

smernica (EÚ) 2015/41214, ktorou sa mení 

smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť 

členským štátom, aby obmedzili alebo 

zakázali GMO určené na pestovanie na 

svojom území. Cieľom nových ustanovení 

je predovšetkým umožniť členským 

štátom, aby sa rozhodli, či chcú na svojom 

území pestovať geneticky modifikované 

plodiny, bez toho, aby tým bolo dotknuté 

posúdenie rizík stanovené v systéme Únie 

pre povoľovanie GMO. Účelom týchto 

zmien bolo zabezpečiť väčšiu 

predvídateľnosť pre hospodárske subjekty 

a obmedziť využívanie ochranných 

doložiek stanovených v článku 23 smernice 

2001/18/ES a 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 zo strany členských štátov. 

Očakávalo sa takisto, že tieto zmeny by 

mohli mať pozitívny vplyv na proces 

rozhodovania o povoľovaní GMO 

určených na pestovanie. 

(6) Pokiaľ ide o GMO určené na 

pestovanie, tento stav sa nedávno zmenil, 

keďže 13. marca 2015 bola prijatá 

smernica (EÚ) 2015/41214, ktorou sa mení 

smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť 

členským štátom, aby obmedzili alebo 

zakázali GMO určené na pestovanie na 

svojom území. Cieľom nových ustanovení 

je predovšetkým umožniť členským 

štátom, aby sa rozhodli, či chcú na svojom 

území pestovať geneticky modifikované 

plodiny. Účelom týchto zmien bolo 

zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť pre 

hospodárske subjekty a obmedziť 

využívanie ochranných doložiek 

stanovených v článku 23 smernice 

2001/18/ES a 34 nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 zo strany členských štátov. 

Očakávalo sa takisto, že tieto zmeny by 

mohli mať pozitívny vplyv na proces 

rozhodovania o povoľovaní GMO 

určených na pestovanie. 

__________________ __________________ 

14 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, 

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, 

pokiaľ ide o možnosť členských štátov 

obmedziť alebo zakázať pestovanie 

geneticky modifikovaných organizmov 

(GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 

13.3.2015, s. 1). 

14 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, 

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, 

pokiaľ ide o možnosť členských štátov 

obmedziť alebo zakázať pestovanie 

geneticky modifikovaných organizmov 

(GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 

13.3.2015, s. 1). 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné zlepšiť posúdenie rizík GMO na úrovni EÚ. EFSA musí vykonať reformy s cieľom 

zabezpečiť, aby povoľovacie konanie pre GMO poskytovalo najvyššiu úroveň ochrany zdravia 

občanov a životného prostredia a zahŕňalo aj posudzovanie dlhodobých účinkov GMO, 

účinkov na necieľové organizmy, negatívnych vplyvov na biodiverzitu a začlenenie 

rozdielnych vedeckých názorov, ako sa uvádza v záveroch Rady o GMO z decembra 2008. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Dôvody na zmeny smernice 

2001/18/ES prostredníctvom smernice 

(EÚ) 2015/412, pokiaľ ide o GMO určené 

na pestovanie, sú relevantné aj pre ďalšie 

GMO a geneticky modifikované potraviny 

a krmivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(ES) č. 1829/2003. Výsledkom hlasovania 

o vykonávacom rozhodnutí o povolení 

výrobkov neurčených na pestovanie, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 

č. 1829/2003, v príslušnom výbore alebo v 

Rade býva vždy prijatie záveru „bez 

stanoviska“ (nedosiahnutie kvalifikovanej 

väčšiny ani v prospech, ani proti 

povoleniu) a existujú aj členské štáty, 

v ktorých je používanie týchto výrobkov 

zakázané. So zreteľom na tieto 

skutočnosti je vhodné zmeniť nariadenie 

(ES) č. 1829/2003 s cieľom poskytnúť 

členským štátom možnosť obmedziť alebo 

zakázať používanie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na 

celom svojom území alebo jeho časti na 

základe závažných dôvodov v súlade s 

právom Únie, ktoré nesúvisia s rizikami 

pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné 

prostredie, keďže tie sa už na úrovni Únie 

posudzujú podľa nariadenia (ES) 

vypúšťa sa 
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č. 1829/2003. Táto možnosť by sa nemala 

uplatňovať na GMO určené na 

pestovanie, na ktoré sa už vzťahujú 

zmeny smernice 2001/18/ES zavedené 

prostredníctvom smernice (EÚ) 2015/412. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Dôvody na zmeny smernice 

2001/18/ES prostredníctvom smernice 

(EÚ) 2015/412, pokiaľ ide o GMO určené 

na pestovanie, sú relevantné aj pre ďalšie 

GMO a geneticky modifikované potraviny 

a krmivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(ES) č. 1829/2003. Výsledkom hlasovania 

o vykonávacom rozhodnutí o povolení 

výrobkov neurčených na pestovanie, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 

č. 1829/2003, v príslušnom výbore alebo v 

Rade býva vždy prijatie záveru „bez 

stanoviska“ (nedosiahnutie kvalifikovanej 

väčšiny ani v prospech, ani proti 

povoleniu) a existujú aj členské štáty, 

v ktorých je používanie týchto výrobkov 

zakázané. So zreteľom na tieto skutočnosti 

je vhodné zmeniť nariadenie (ES) 

č. 1829/2003 s cieľom poskytnúť členským 

štátom možnosť obmedziť alebo zakázať 

používanie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na celom 

svojom území alebo jeho časti na základe 

závažných dôvodov v súlade s právom 

Únie, ktoré nesúvisia s rizikami pre 

(7) Dôvody na zmeny smernice 

2001/18/ES prostredníctvom smernice 

(EÚ) 2015/412, pokiaľ ide o GMO určené 

na pestovanie, sú relevantné aj pre ďalšie 

GMO a geneticky modifikované potraviny 

a krmivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(ES) č. 1829/2003. Výsledkom hlasovania 

o vykonávacom rozhodnutí o povolení 

výrobkov neurčených na pestovanie, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 

č. 1829/2003, v príslušnom výbore alebo v 

Rade býva vždy prijatie záveru „bez 

stanoviska“ (nedosiahnutie kvalifikovanej 

väčšiny ani v prospech, ani proti 

povoleniu) a existujú aj členské štáty, 

v ktorých je používanie týchto výrobkov 

zakázané. So zreteľom na tieto skutočnosti 

je vhodné zmeniť nariadenie (ES) 

č. 1829/2003 s cieľom poskytnúť členským 

štátom možnosť obmedziť alebo zakázať 

používanie GMO a geneticky 

modifikovaných potravín a krmív na celom 

svojom území alebo jeho časti, najmä 

pokiaľ ide o tie GMO, pri ktorých 

posúdenie rizík neposkytlo definitívnu 
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zdravie ľudí a zvierat a pre životné 

prostredie, keďže tie sa už na úrovni Únie 

posudzujú podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003. Táto možnosť by sa nemala 

uplatňovať na GMO určené na pestovanie, 

na ktoré sa už vzťahujú zmeny smernice 

2001/18/ES zavedené prostredníctvom 

smernice (EÚ) 2015/412. 

istotu neprítomnosti ekologických a 

zdravotných rizík. Táto možnosť by sa 

nemala uplatňovať na GMO určené na 

pestovanie, na ktoré sa už vzťahujú zmeny 

smernice 2001/18/ES zavedené 

prostredníctvom smernice (EÚ) 2015/412. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín 

a krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe dôvodov 

zlučiteľných s právom Únie a v súlade so 

zásadami proporcionality a nediskriminácie 

medzi domácimi a inými výrobkami a v 

súlade s článkom 34, článkom 36 a 

článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Tibor Szanyi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené. 



 

PE567.727v01-00 24/40 AM\1072901SK.doc 

SK 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti používanie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív po tom, čo už boli povolené, pod 

podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

(8) Členským štátom by sa preto malo 

umožniť prijímať opatrenia, ktorými 

obmedzia alebo zakážu na celom svojom 

území alebo jeho časti umiestnenie GMO 

alebo geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, alebo skupiny GMO či skupiny 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na trh po tom, čo už boli povolené, 

pod podmienkou, že sú také opatrenia 

odôvodnené, a to na základe závažných 

dôvodov zlučiteľných s právom Únie a v 

súlade so zásadami proporcionality a 

nediskriminácie medzi domácimi a inými 

výrobkami a v súlade s článkom 34, 

článkom 36 a článkom 216 ods. 2 ZFEÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „umiestnenie na trh“ je najbežnejšie používaný pojem a z právneho hľadiska je 

vhodnejší, keďže je už vymedzený v článku 2 ods. 14 nariadenia č. 1829/2003. Okrem právnej 

neistoty by navyše vznikol problém pri vykonávaní a dodržiavaní predpisov, pretože môže 

nastať situácia, keď členské štáty zakážu používanie, čo však nemusí predpokladať 

umiestnenie na trh. Z právnych a praktických dôvodov je preto vhodným termínom 

„umiestnenie na trh“.  

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté 

podľa tohto nariadenia by sa mali 

vzťahovať na používanie a nie na voľný 

pohyb a dovoz geneticky modifikovaných 

potravín a krmív. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Tibor Szanyi 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté 

podľa tohto nariadenia by sa mali 

vzťahovať na používanie a nie na voľný 

pohyb a dovoz geneticky modifikovaných 

potravín a krmív. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté podľa 

tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na 

používanie a nie na voľný pohyb a dovoz 

(9) Obmedzenia alebo zákazy prijaté podľa 

tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na 

umiestnenie na trh a nie na voľný pohyb 
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geneticky modifikovaných potravín a 

krmív. 

a dovoz geneticky modifikovaných 

potravín a krmív. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „umiestnenie na trh“ je najbežnejšie používaný pojem a z právneho hľadiska je 

vhodnejší, keďže je už vymedzený v článku 2 ods. 14 nariadenia č. 1829/2003. Okrem právnej 

neistoty by navyše vznikol problém pri vykonávaní a dodržiavaní predpisov, pretože môže 

nastať situácia, keď členské štáty zakážu používanie, čo však nemusí predpokladať 

umiestnenie na trh. Z právnych a praktických dôvodov je preto vhodným termínom 

„umiestnenie na trh“. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a 

zvierat a životného prostredia, ktorá sa 

dosiahla prostredníctvom povoľovacieho 

konania podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 si vyžaduje jednotné vedecké 

posúdenie na celom území Únie a toto 

nariadenie by tento stav nemalo meniť. 

Aby sa predišlo akémukoľvek zásahu do 

právomocí zverených posudzovateľom 

rizík a manažérom rizík podľa nariadenia 

(ES) č. 1829/2003, členské štáty by nemali 

byť oprávnené používať dôvody súvisiace 

s rizikami pre zdravie a životné prostredie, 

ktoré by sa mali riešiť v súlade s 

postupom už stanoveným v nariadení (ES) 

č. 1829/2003, a najmä v jeho článkoch 10, 

22 a 34. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat 

a životného prostredia, ktorá sa dosiahla 

prostredníctvom povoľovacieho konania 

podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 si 

vyžaduje jednotné vedecké posúdenie na 

celom území Únie a toto nariadenie by 

tento stav nemalo meniť. Aby sa predišlo 

akémukoľvek zásahu do právomocí 

zverených posudzovateľom rizík a 

manažérom rizík podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty by nemali byť 

oprávnené používať dôvody súvisiace 

s rizikami pre zdravie a životné prostredie, 

ktoré by sa mali riešiť v súlade s 

postupom už stanoveným v nariadení (ES) 

č. 1829/2003, a najmä v jeho článkoch 10, 

22 a 34. 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat 

a životného prostredia, ktorá sa dosiahla 

prostredníctvom povoľovacieho konania 

podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 si 

vyžaduje jednotné vedecké posúdenie na 

celom území Únie a toto nariadenie by 

tento stav nemalo meniť. Je však úlohou 

členských štátov prijať vnútroštátne 

opatrenia na riadenie rizík v prípade 

neexistencie definitívnej vedeckej istoty, 

pokiaľ ide o absenciu rizík pre zdravie a 

životné prostredie vyplývajúcich z 

používania GMO. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat 

a životného prostredia, ktorá sa dosiahla 

prostredníctvom povoľovacieho konania 

podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 si 

(10) Úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat 

a životného prostredia, ktorá sa dosiahla 

prostredníctvom povoľovacieho konania 

podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 si 
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vyžaduje jednotné vedecké posúdenie na 

celom území Únie a toto nariadenie by 

tento stav nemalo meniť. Aby sa predišlo 

akémukoľvek zásahu do právomocí 

zverených posudzovateľom rizík a 

manažérom rizík podľa nariadenia (ES) 

č. 1829/2003, členské štáty by nemali byť 

oprávnené používať dôvody súvisiace 

s rizikami pre zdravie a životné prostredie, 

ktoré by sa mali riešiť v súlade s 

postupom už stanoveným v nariadení (ES) 

č. 1829/2003, a najmä v jeho článkoch 10, 

22 a 34. 

vyžaduje jednotné vedecké posúdenie na 

celom území Únie, ktoré sa v súlade so 

závermi Rady o GMO prijatými Radou pre 

životné prostredie 4. decembra 2008 musí 

reformovať v záujme zlepšenia kvality 

konania. Dovtedy by členským štátom 

malo byť dovolené používať dôvody 

súvisiace s rizikami pre zdravie a životné 

prostredie, a to najmä keď konajú na 

základe obáv občianskej spoločnosti vo 

svojej krajine. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné zlepšiť posúdenie rizík GMO na úrovni EÚ. EFSA musí vykonať reformy s cieľom 

zabezpečiť, aby povoľovacie konanie pre GMO poskytovalo najvyššiu úroveň ochrany zdravia 

občanov a životného prostredia a zahŕňalo aj posudzovanie dlhodobých účinkov GMO, 

účinkov na necieľové organizmy, negatívnych vplyvov na biodiverzitu a začlenenie 

rozdielnych vedeckých názorov, ako sa uvádza v záveroch Rady o GMO z decembra 2008. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Opatrenia členských štátov prijaté 

podľa tohto nariadenia by mali byť 

predmetom postupu s kontrolou a 

poskytovania informácií na úrovni Únie, 

so zreteľom na fungovanie vnútorného 

trhu. Vzhľadom na úroveň kontroly 

a poskytovania informácií stanovenú v 

tomto nariadení nie je potrebné stanoviť 

navyše, že sa má uplatňovať smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

98/34/ES15 . Zmenami nariadenia (ES) 

č. 1829/2003 zavedenými týmto 

nariadením sa stanovuje, že členské štáty 

vypúšťa sa 
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môžu obmedziť alebo zakázať používanie 

GMO alebo geneticky modifikovaných 

potravín a krmív na celom svojom území 

alebo jeho časti na celý čas platnosti 

povolenia za predpokladu, že uplynula 

stanovená odkladná lehota, počas ktorej 

Komisia a členské štáty majú možnosť 

vyjadriť pripomienky k navrhovaným 

opatreniam. Dotknutý členský štát by mal 

preto Komisii oznámiť návrh uvedených 

opatrení najmenej 3 mesiace pred ich 

prijatím, aby Komisia a ostatné členské 

štáty mali možnosť k nim vyjadriť 

pripomienky, a počas tejto lehoty by sa 

mal zdržať prijímania a vykonávania 

uvedených opatrení. Po uplynutí 

stanovenej odkladnej lehoty by členský 

štát mal mať možnosť prijať opatrenia 

v pôvodne navrhovanej podobe alebo 

v zmenenej podobe, ktorá zohľadní 

pripomienky Komisie alebo členských 

štátov. Členským štátom by sa malo 

umožniť oznámiť Komisii opatrenia 

podľa tohto nariadenia predtým, ako sa 

povolí výrobok, ktorého sa opatrenia 

týkajú, aby obmedzenie alebo zákaz 

nadobudli účinnosť odo dňa 

nadobudnutia účinnosti povolenia Únie. 

__________________  

15 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 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Opatrenia členských štátov prijaté 

podľa tohto nariadenia by mali byť 

predmetom postupu s kontrolou a 

poskytovania informácií na úrovni Únie, so 

zreteľom na fungovanie vnútorného trhu. 

Vzhľadom na úroveň kontroly 

a poskytovania informácií stanovenú v 

tomto nariadení nie je potrebné stanoviť 

navyše, že sa má uplatňovať smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES15. 

Zmenami nariadenia (ES) č. 1829/2003 

zavedenými týmto nariadením sa 

stanovuje, že členské štáty môžu obmedziť 

alebo zakázať používanie GMO alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na celom svojom území alebo jeho 

časti na celý čas platnosti povolenia za 

predpokladu, že uplynula stanovená 

odkladná lehota, počas ktorej Komisia a 

členské štáty majú možnosť vyjadriť 

pripomienky k navrhovaným opatreniam. 

Dotknutý členský štát by mal preto 

Komisii oznámiť návrh uvedených opatrení 

najmenej 3 mesiace pred ich prijatím, aby 

Komisia a ostatné členské štáty mali 

možnosť k nim vyjadriť pripomienky, 

a počas tejto lehoty by sa mal zdržať 

prijímania a vykonávania uvedených 

opatrení. Po uplynutí stanovenej odkladnej 

lehoty by členský štát mal mať možnosť 

prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej 

podobe alebo v zmenenej podobe, ktorá 

zohľadní pripomienky Komisie alebo 

členských štátov. Členským štátom by sa 

malo umožniť oznámiť Komisii opatrenia 

podľa tohto nariadenia predtým, ako sa 

povolí výrobok, ktorého sa opatrenia 

týkajú, aby obmedzenie alebo zákaz 

nadobudli účinnosť odo dňa nadobudnutia 

účinnosti povolenia Únie. 

(11) Opatrenia členských štátov prijaté 

podľa tohto nariadenia by mali byť 

predmetom postupu s kontrolou a 

poskytovania informácií na úrovni Únie, so 

zreteľom na fungovanie vnútorného trhu. 

Vzhľadom na úroveň kontroly 

a poskytovania informácií stanovenú v 

tomto nariadení nie je potrebné stanoviť 

navyše, že sa má uplatňovať smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES15. 

Zmenami nariadenia (ES) č. 1829/2003 

zavedenými týmto nariadením sa 

stanovuje, že členské štáty môžu obmedziť 

alebo zakázať používanie GMO alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív na celom svojom území alebo jeho 

časti na celý čas platnosti povolenia za 

predpokladu, že uplynula stanovená 

odkladná lehota, počas ktorej Komisia a 

členské štáty majú možnosť vyjadriť 

nezáväzné pripomienky k navrhovaným 

opatreniam. Dotknutý členský štát by mal 

preto Komisii oznámiť návrh uvedených 

opatrení najmenej 3 mesiace pred ich 

prijatím, aby Komisia a ostatné členské 

štáty mali možnosť k nim vyjadriť 

nezáväzné pripomienky, a počas tejto 

lehoty by sa mal zdržať prijímania 

a vykonávania uvedených opatrení. Po 

uplynutí stanovenej odkladnej lehoty by 

členský štát mal mať možnosť prijať 

opatrenia v pôvodne navrhovanej podobe 

alebo v zmenenej podobe, ktorá zohľadní 

pripomienky Komisie alebo členských 

štátov. Členským štátom by sa malo 

umožniť oznámiť Komisii opatrenia podľa 

tohto nariadenia predtým, ako sa povolí 

výrobok, ktorého sa opatrenia týkajú, aby 

obmedzenie alebo zákaz nadobudli 

účinnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti 

povolenia Únie. 
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__________________ __________________ 

15 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). 

15 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. it 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V prípade, že výrobok bol používaný v 

súlade s právnymi predpismi predtým, ako 

členský štát prijal opatrenia podľa tohto 

nariadenia, mal by sa hospodárskym 

subjektom poskytnúť dostatočný čas na 

postupné vyradenie výrobku z trhu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V prípade, že výrobok bol používaný 

v súlade s právnymi predpismi predtým, 

(12) V prípade, že výrobok bol umiestnený 

na trh v súlade s právnymi predpismi 
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ako členský štát prijal opatrenia podľa 

tohto nariadenia, mal by sa hospodárskym 

subjektom poskytnúť dostatočný čas na 

postupné vyradenie výrobku z trhu. 

predtým, ako členský štát prijal opatrenia 

podľa tohto nariadenia, mal by sa 

hospodárskym subjektom poskytnúť 

dostatočný čas na postupné vyradenie 

výrobku z trhu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „umiestnenie na trh“ je najbežnejšie používaný pojem a z právneho hľadiska je 

vhodnejší, keďže je už vymedzený v článku 2 ods. 14 nariadenia č. 1829/2003. Okrem právnej 

neistoty by navyše vznikol problém pri vykonávaní a dodržiavaní predpisov, pretože môže 

nastať situácia, keď členské štáty zakážu používanie, čo však nemusí predpokladať 

umiestnenie na trh. Z právnych a praktických dôvodov je preto vhodným termínom 

„umiestnenie na trh“. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Opatreniami prijatými podľa tohto 

nariadenia, ktorými sa obmedzuje alebo 

zakazuje používanie geneticky 

modifikovaných organizmov alebo 

geneticky modifikovaných potravín a 

krmív, by nemalo byť v iných členských 

štátoch dotknuté používanie týchto 

výrobkov ani výrobkov získaných z ich 

konzumácie. Okrem toho by týmto 

nariadením a vnútroštátnymi opatreniami 

prijatými podľa neho nemali byť dotknuté 

požiadavky práva Únie týkajúce sa 

nezámernej a náhodnej prítomnosti 

geneticky modifikovaného materiálu v 

iných výrobkoch a nemalo by ním byť 

dotknuté umiestňovanie výrobkov, ktoré 

sú v súlade s uvedenými požiadavkami, na 

trh, ani ich používanie. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné vypustiť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Nariadenie (ES) č. 1829/2003 by sa 

malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, 

(14) Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 by sa 

malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa mení povoľovacie konanie na úrovni EÚ, 

ako navrhol predseda Komisie, je potrebné zmeniť toto odôvodnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003  

Článok 34 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[…] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom 46. V súlade s prísľubom predsedu Komisie sa musia zmeniť 

pravidlá pre povoľovanie GMO. Komisia uznáva, že povoľovanie GMO predstavuje osobitný 

prípad, keďže bežným výsledkom hlasovania vo výboroch býva „bez stanoviska“. Z tohto 
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dôvodu je potrebné zmeniť nariadenie č. 182/2011 s cieľom jasne ukázať Komisii, ako 

postupovať v týchto prípadoch. Ponechanie pravidiel na úrovni EÚ v súčasnej podobe nie je 

riešením. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 sa týmto 

mení takto: 

 
(1) Vkladá sa toto odôvodnenie 11a 

(nové): 

 (11a) (nové) Oblasť povoľovania GMO, 

či už prostredníctvom smernice 

2001/18/ES, alebo prostredníctvom 

nariadenia (ES) č. 1829/2003, je jedinou 

oblasťou, v ktorej príslušný výbor ani 

Rada nedosahujú stanovisko (nedosiahne 

sa kvalifikovaná väčšina ani v prospech, 

ani proti povoleniu). Keďže táto oblasť sa 

citlivo dotýka európskych občanov, je 

nevyhnutné Komisii jasne ukázať, ako 

postupovať v takýchto prípadoch. 

 
(2) Odôvodnenie 14 sa mení takto: 

 
(14) Pri zvažovaní prijatia ďalších 

návrhov vykonávacích aktov týkajúcich sa 

mimoriadne citlivých oblastí, ako sú dane, 

zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť 

potravín a ochrana životného prostredia, 

a v snahe nájsť vyvážené riešenie Komisia 

koná v čo najväčšej miere tak, aby nešla 

proti prevládajúcemu stanovisku o 

nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku 

ktorému by mohol dospieť odvolací výbor. 

Vzhľadom na citlivú oblasť povolení 

GMO by sa nemal prijať žiadny návrh 

vykonávacieho aktu, ktorým sa povoľujú 

GMO, ak jednoduchá väčšina všetkých 
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členov výboru je proti tomuto návrhu. 

 
(3) V článku 6 sa vkladá tento odsek 3a 

(nový): 

 
(3a) (nový) „Ak sa nevydá žiadne 

stanovisko v súlade s druhým pododsekom 

odseku 3 a ak sa návrh vykonávacieho 

aktu týka žiadosti o povolenie GMO v 

súlade so smernicou 2001/18/EC alebo 

nariadením (ES) č. 1829/2003, Komisia 

neprijme návrh vykonávacieho aktu.“ 

 (4) V článku 11 sa vkladá tento pododsek: 

 „Ak sa návrh vykonávacieho aktu týka 

žiadosti o povolenie GMO v súlade so 

smernicou 2001/18/ES alebo nariadením 

(ES) č. 1829/2003 a ak sa Európsky 

parlament vysloví proti povoleniu, napr. 

prostredníctvom uznesenia, Komisia 

neprijme návrh vykonávacieho aktu.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom 45. V súlade s prísľubom predsedu Komisie sa musia zmeniť 

pravidlá pre povoľovanie GMO. Komisia uznáva, že povoľovanie GMO predstavuje osobitný 

prípad, keďže bežným výsledkom hlasovania vo výboroch býva „bez stanoviska“. Z tohto 

dôvodu je potrebné zmeniť nariadenie č. 182/2011 s cieľom jasne ukázať Komisii, 

ako postupovať v týchto prípadoch. Ponechanie pravidiel na úrovni EÚ v súčasnej podobe nie 

je riešením. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz používania 

výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 a 

článku 15 ods. 1 povolených podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že sú tieto 

vypúšťa sa 
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opatrenia: 

a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť 

v rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia; 

 

b) proporcionálne a nediskriminačné.  

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34a – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz používania 

výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 a 

článku 15 ods. 1 povolených podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že sú tieto 

opatrenia: 

1. Členské štáty konajúce ako manažéri 

rizík môžu prijať opatrenia na obmedzenie 

alebo zákaz používania výrobkov 

uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 15 

ods. 1 povolených podľa tohto nariadenia v 

prípade, ak posúdenie rizík neumožnilo 

bezpochyby vylúčiť neexistenciu rizík 

týchto výrobkov pre zdravie a životné 

prostredie. Tieto opatrenia by mali byť v 

súlade s právom Únie a mali by byť 

primerané a nediskriminačné 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Lynn Boylan 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2002 

Článok 34 a – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz používania 

výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 a 

článku 15 ods. 1 povolených podľa tohto 

nariadenia za predpokladu, že sú tieto 

opatrenia: 

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 

obmedzenie alebo zákaz umiestnenia 

výrobkov na trh uvedených v 

článku 3 ods. 1 a článku 15 ods. 1 

povolených podľa tohto nariadenia za 

predpokladu, že sú tieto opatrenia: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „umiestnenie na trh“ je najbežnejšie používaný pojem a z právneho hľadiska je 

vhodnejší, keďže je už vymedzený v článku 2 ods. 14 nariadenia č. 1829/2003. Okrem právnej 

neistoty by navyše vznikol problém pri vykonávaní a dodržiavaní predpisov, pretože môže 

nastať situácia, keď členské štáty zakážu používanie, čo však nemusí predpokladať 

umiestnenie na trh. Z právnych a praktických dôvodov je preto vhodným termínom 

„umiestnenie na trh“. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť 

v rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia; 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 
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Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 – bod a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť 

v rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia; 

(a) odôvodnené a podložené požiadavkami 

na integritu produktu, výživu, ochranu 

zdravia a bezpečnosť, ktoré suverénne 

prehodnotí samotný členský štát v súlade 

s posúdením rizík stanoveným príslušnými 

orgánmi štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť v 

rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia; 

a) odôvodnené a podložené závažnými 

dôvodmi v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť v 

rozpore s posúdením rizík vykonaným 

podľa tohto nariadenia, aby nedošlo k 

zasahovaniu do právomocí prenesených 

na osoby zodpovedné za riziko; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Eleonora Evi 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) proporcionálne a nediskriminačné. vypúšťa sa 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Aldo Patriciello 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 1 – písmeno b a nové 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) nenarušujú zásadu voľného pohybu 

tovaru zakotvenú v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie, ak je zaistený súlad so 

špecifickými pravidlami označovania 

vzťahujúcimi sa na potraviny a krmivá 

vyrobené z GMO uvedenými v nariadení 

(ES) č. 1829/2003 a nariadení (ES) 

č. 1830/2003. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 34 a – odsek 5 a nový 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Týmto nariadením sa nebráni 

členským štátom, aby sa suverénne 

rozhodli, či v prípade potreby ponechajú 

alebo zavedú obmedzenia a zákazy 

súkromného a verejného testovania GMO 

na svojom území s cieľom zabezpečiť 

súlad s požiadavkami na verejné zdravie a 

bezpečnosť, biodiverzitu a exitujúcu 

ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

Or. en 
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