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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.



PR\665407CS.doc 3/9 PE 388.553v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................4

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................9



PE 388.553v01-00 4/9 PR\665407CS.doc

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kterým se mění směrnice 
2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0920)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0031/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 7 odst. 3 úvodní část (směrnice 2001/18/ES )

-(1) V článku 7 odstavci 3 se úvodní část 
nahrazuje tímto:
3. O každém návrhu rozhodne Komise. 
Toto rozhodnutí se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3, 
protože jeho účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním. Toto rozhodnutí stanoví v 
souladu s přílohou III minimum 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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technických informací, které jsou 
nezbytné pro vyhodnocení všech 
předvídatelných rizik spojených s 
uvolněním, především:“

Pozměňovací návrh 2
ČL.1 BOD 1A (nový)

Čl. 18 odst. 1 (směrnice 2001/18/ES )

(1a) V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
1. Jestliže příslušný orgán nebo Komise 
předloží námitky a naloží s nimi postupem 
podle článků 15, 17 a 20, musí být do 120 
dnů přijato a zveřejněno rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí musí obsahovat informace 
uvedené v čl. 19 odst. 3. Přijme se 
regulativním postupem kontrolou podle čl. 
30 odst. 3, protože jeho účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním.
Při výpočtu uvedených 120 dnů se 
nezapočítá doba, během níž Komise 
očekává další informace, které si může 
vyžádat od oznamovatele, nebo očekává 
stanovisko vědeckého výboru, který 
požádala o projednání v souladu s 
článkem 28. Komise uvede důvody 
jakékoli žádosti o další informace a 
uvědomí příslušné orgány o vznesení 
svých požadavků na oznamovatele. Doba, 
během níž Komise čeká na stanovisko 
vědeckého výboru, nesmí být delší než 90 
dnů. 
Do výše uvedených lhůt se nezapočítává 
doba, po kterou Parlament a Rada jednají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 30 odst. 3.“ 

Pozměňovací návrh 3
ČL.1 BOD 2A (nový)

Čl. 21 odst. 3 (směrnice 2001/18/ES )
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(2a) V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
3. U produktů určených k přímému 
zpracování se odstavec 1 nevztahuje na
prahové množství povolených GMO, které 
nepřesahuje 0,9 %, pokud je toto prahové 
množství náhodné a technicky 
nevyhnutelné. 
Komise stanoví prahové hodnoty uvedené 
v předchozím pododstavci. Tato opatření, 
jež mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním, se 
přijmou regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 30 odst. 3.“

Pozměňovací návrh 4
ČL.1 BOD 2B (nový)

Čl. 23 odst. 2 (směrnice 2001/18/ES )

(2b) V článku 23 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
2. Rozhodnutí se v této věci přijme ve 
lhůtě 60 dní regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 30 odst. 3, protože jeho 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním. Při 
výpočtu těchto 60 dnů se nezapočítává 
doba, po kterou Komise čeká na další 
informace, jež si může od oznamovatele 
vyžádat, nebo po kterou očekává 
stanovisko vědeckého výboru nebo 
výborů. Doba, po kterou Komise čeká na 
stanovisko vědeckého výboru nebo 
výborů, nesmí překročit 60 dnů. 
Obdobně se do výše uvedených lhůt 
nezapočítává doba, po kterou Parlament 
a/nebo Rada jedná regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v čl. 30 odst. 3.“ 

Pozměňovací návrh 5
ČL.1 BOD 2C (nový)

Čl. 26 odst. 2 (směrnice 2001/18/ES )
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(2c) V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
2. Podmínky pro provádění odstavce 1 
musí být stanoveny v souladu se 
stávajícími ustanoveními pro označování 
podle právních předpisů Společenství, 
aniž by docházelo ke zdvojování nebo 
nesrovnalostem, a to regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3, 
protože jeho účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním. Přitom musí být vzata v úvahu 
i ustanovení týkající se označování, která 
v souladu s právními předpisy 
Společenství přijaly členské státy.

Pozměňovací návrh 6
ČL.1 BOD 4A (nový)

Příloha II úvodní část odst. 1 (směrnice 2001/18/ES )

(4a) V úvodní části přílohy II se 
nahrazuje první odstavec tímto:
„Tato příloha popisuje v obecných rysech 
cíle, jichž má být dosaženo, prvky, které 
mají být vzaty v úvahu, metodiku a obecné 
zásady, jimiž je třeba se řídit při provádění 
hodnocení rizika pro životní prostředí 
podle článků 4 a 13. Příloha bude 
doplněna prováděcími pokyny, které 
budou vypracovány regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3, 
protože jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním. Tyto prováděcí pokyny se 
dokončí do 17. října 2002.

Pozměňovací návrh 7
ČL.1 BOD 4B (nový)

Příloha IV úvodní část (směrnice 2001/18/ES )

(4b) V příloze IV se úvodní část nahrazuje 
tímto:
„V této příloze jsou obecně popsány 
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doplňkové informace, které musí být 
poskytnuty v případě oznámení o uvádění 
geneticky modifikovaných organismů 
nebo produktů s jejich obsahem na trh, a 
informace, které jsou vyžadovány pro 
označování geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů s jejich 
obsahem při jejich uvádění na trh, a též 
pro označování geneticky modifikovaných 
organismů, jimž je udělena výjimka podle 
čl. 2 odst. 4 druhého pododstavce. Příloha 
bude doplněna prováděcími pokyny, které 
se budou kromě jiného týkat způsobu 
popisu zamýšleného využití produktu a 
budou vypracovány postupem podle čl. 30 
odst. 3, protože jejich účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním. Označení vyjmutých 
organismů musí podle článku 26 
obsahovat příslušné doporučení nebo 
omezení užívání:“

Pozměňovací návrh 8
ČL.1 BOD 4C (nový)

Příloha VII úvodní část (směrnice 2001/18/ES )

(4c) V příloze VII se úvodní část 
nahrazuje tímto:
„V této příloze je obecně popsán cíl, jehož 
má být dosaženo, a obecné zásady, kterých 
je nutno se přidržet při zpracování plánu 
monitorování podle čl. 13 odst. 2, čl. 19 
odst. 3 a článku 20. Příloha bude 
doplněna prováděcími pokyny, které 
budou vypracovány regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 30 odst. 3, 
protože jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním.“
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dlouhodobé důsledky technologie GMO jsou stále neznámé. Existují protichůdná vědecká 
tvrzení a mnoho lidí se obává možných nebezpečí a rizik. Na druhé straně může dobře 
kontrolované používání geneticky modifikovaných organismů přispět k efektivnější výrobě 
potravin a dalšího zboží. Šest let stará směrnice (2001/18/ES) o záměrném uvolňování GMO 
do životního prostředí je důležitým právním předpisem. Tato směrnice se vztahuje na 
experimentální uvolňování GMO do životního prostředí, jinými slovy zavedení GMO do 
životního prostředí pro pokusné účely (např. testování v terénu) a uvádění GMO na trh 
(produkty, které obsahují GMO nebo z nich sestávají), např. pro pěstování, dovoz nebo 
zpracování na průmyslové výrobky. 

Existuje však potřeba širší kontroly technologie GMO a Evropský parlament – jako 
demokraticky zvolený orgán 27 členských států – by měl v této kontrole hrát významnou 
úlohu. Proto je mimořádně důležité, aby byl na úpravu směrnice 2001/18/ES o záměrném 
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí použit nový 
regulativní postup s kontrolou. 

Návrh Komise jde správným směrem, ale měl by být posílen. Všechny příslušné články by se 
měly zkontrolovat a přizpůsobit novému postupu s kontrolou.

Zpravodaj je přesvědčen o tom, že pouze demokratická a veřejná kontrola GMO může zaručit 
řádné používání této technologie a zmírnit obavy z případných rizik a Evropský parlament je 
pro tuto veřejnou kontrolu tím pravým fórem.
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