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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného 
prostredia, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu
(KOM (2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0920)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0031/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD -1 (nový)

Článok 7 odsek 3 úvodná časť (smernica 2001/18/ES)

-(1) V článku 7 ods. 3 sa úvodná časť 
nahrádza takto:
„3. O každom návrhu rozhodne Komisia . 
Toto rozhodnutie sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3, pretože je 
určené na zmenu nepodstatných prvkov 
tejto smernice jej doplnením. Rozhodnutie 
stanoví minimum technických informácií 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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z prílohy III potrebných na vyhodnotenie 
všetkých predvídateľných rizík spojených 
s uvoľnením, predovšetkým:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 18 odsek 1 (smernica 2001/18/ES)

(1a) V článku 18 sa ods. 1 nahrádza takto:
„1. V prípadoch, keď príslušný orgán 
alebo Komisia vznesú námietky a trvajú 
na nich v súlade s článkami 15, 17 a 20, 
sa do 120 dní prijme a zverejní 
rozhodnutie. Toto rozhodnutie bude 
obsahovať rovnaké informácie ako sa 
uvádza v článku 19 ods. 3. Prijme sa v 
súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 3, 
pretože je určené na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením.
Do 120-dňovej lehoty sa nebude počítať 
časový úsek, počas ktorého Komisia čaká 
na ďalšie informácie, ktoré môže 
požadovať od ohlasovateľa, alebo počas 
ktorého očakáva stanovisko vedeckého 
výboru, s ktorým rokovala v súlade s 
článkom 28. Komisia uvedie v každej 
žiadosti dôvody na ďalšie informácie a 
informuje príslušné orgány o svojich 
požiadavkách na ohlasovateľa. Časový 
úsek, počas ktorého Komisia čaká na 
stanovisko vedeckého výboru, neprekročí 
90 dní.
Nezapočítava sa ani lehota, počas ktorej 
Európsky parlament a Rada konajú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 21 odsek 3 (smernica 2001/18/ES)

(2a) V článku 21 sa ods. 3 nahrádza takto:
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„3. Pri výrobkoch určených na priame 
spracovanie sa odsek 1 nevzťahuje na 
stopy povolených GMO v množstve 
nepresahujúcom 0,9 % alebo nižšie 
prahové hodnoty, ak sú tieto stopy 
náhodné alebo technicky nevyhnutné.
Komisia stanoví prahové hodnoty uvedené 
v predchádzajúcom pododseku. Tieto 
opatrenia určené na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 2B (nový)

Článok 23 odsek 2 (smernica 2001/18/ES)

(2b) V článku 23 sa ods. 2 nahrádza takto:
„2. Rozhodnutie v tejto veci sa prijme do 
60 dní v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 3, 
pretože je určené na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením. Do 
60-dňovej lehoty sa nebude počítať časový 
úsek, počas ktorého Komisia čaká na 
ďalšie informácie, ktoré môže požadovať 
od ohlasovateľa, alebo počas ktorého 
očakáva stanovisko vedeckých výborov, s 
ktorými rokovala. Časový úsek, počas 
ktorého Komisia čaká na stanovisko 
vedeckých výborov, s ktorými rokovala, 
neprekročí 60 dní.
Podobne sa nezapočítava ani lehota, 
počas ktorej Európsky parlament a/alebo 
Rada konajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným v 
článku 30 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2C (nový)

Článok 26 odsek 2 (smernica 2001/18/ES)
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(2c) V článku 26 sa ods. 2 nahrádza takto:
„2. Podmienky na uplatňovanie odseku 1 
sa určia bez toho, aby došlo k duplicite 
alebo nezrovnalostiam s existujúcimi 
ustanoveniami na označovanie, ktoré sú 
stanovené v existujúcich právnych 
predpisoch Spoločenstva, v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
30 ods. 3, pretože sú určené na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením. Pritom sa primerane 
zohľadnia ustanovenia na označovanie 
zavedené členskými štátmi v súlade s 
právnymi predpismi Spoločenstva.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 4A (nový)

Príloha II úvodná časť odsek 1 (smernica 2001/18/ES)

(4a) V úvodnej časti prílohy II sa prvý 
odsek nahrádza takto:
„Táto príloha všeobecne opisuje cieľ, 
ktorý sa má dosiahnuť, prvky, ktoré je 
treba zohľadniť, a všeobecné zásady a 
metodiku, ktoré je treba dodržiavať pri
vykonávaní posudzovania 
environmentálnych rizík uvedeného v 
článkoch 4 a 13. Doplní sa 
usmerňujúcimi pokynmi, ktoré sa 
vypracujú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
30 ods. 3, pretože tie sú určené na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením. Tieto usmerňujúce pokyny sa 
dokončia do 17. októbra 2002.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 4B (nový)

Príloha IV úvodná časť (smernica 2001/18/ES)
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(4b) V prílohe IV sa úvodná časť 
nahrádza takto:
„Táto príloha všeobecne opisuje 
dodatočné informácie, ktoré sa musia 
poskytnúť v prípade ohlásenia 
umiestnenia GMO alebo výrobkov s ich 
obsahom na trh, a informácie, ktoré sa 
vyžadujú na označovanie GMO alebo 
výrobkov s ich obsahom, ktoré sa majú 
umiestniť na trh, a tiež GMO vyňatých 
podľa článku 2 ods. 4 druhého 
pododseku. Doplní sa usmerňujúcimi 
pokynmi, ktoré sa budú vzťahovať okrem 
iného na popis, ako sa výrobok plánuje 
použiť, a vypracujú sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 30 ods. 3, pretože tie 
sú určené na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením. 
Označovanie vyňatých organizmov, ako 
ho vyžaduje článok 26, sa zabezpečí 
poskytnutím vhodných odporúčaní a 
obmedzení na použitie:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 4C (nový)

Príloha VII úvodná časť (smernica 2001/18/ES)

(4c) V prílohe VII sa úvodná časť 
nahrádza takto:
„Táto príloha všeobecne opisuje cieľ, 
ktorý sa má dosiahnuť, a všeobecné 
zásady, ktoré sa majú dodržiavať pri 
zostavovaní monitorovacieho plánu 
uvedeného v článkoch 13 ods. 2, 19 ods. 3 
a 20. Doplní sa usmerňujúcimi pokynmi, 
ktoré sa vypracujú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
30 ods. 3, pretože tie sú určené na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením.“
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dlhodobé dôsledky technológie GMO stále nie sú známe. Vedecké tvrdenia sa rozchádzajú a 
mnohí ľudia sa obávajú možného nebezpečenstva a rizika. Riadne kontrolované používanie 
GMO môže na druhej strane prispieť k efektívnejšej produkcii potravín a iného tovaru. Šesť 
rokov stará smernica (2001/18/ES) o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných 
organizmov do životného prostredia je dôležitým právnym predpisom. Táto smernica sa 
vzťahuje na pokusné uvoľnenie GMO do životného prostredia, inými slovami zavedenie 
GMO do životného prostredia na pokusné účely (napr. testovanie v teréne) a umiestňovanie 
GMO na trh (výrobky, ktoré obsahujú GMO alebo z nich pozostávajú), napr. na pestovanie, 
dovážanie alebo spracovanie na priemyselné výrobky.

Existuje však potreba širšej kontroly technológie GMO a Európsky parlament ako 
demokraticky zvolený orgán 27 členských štátov by mal pri tejto kontrole zohrávať 
významnú úlohu. Je preto veľmi dôležité, aby sa na úpravu smernice 2001/18/ES o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia použil nový 
regulačný postup s kontrolou.

Návrh Komisie ide správnym smerom, ale mal by sa posilniť. Všetky uvedené príslušné 
články by sa mali preskúmať s cieľom prispôsobiť ich novému postupu s kontrolou.

Spravodajca je presvedčený, že len demokratická a verejná kontrola GMO môže zaručiť 
riadne používanie tejto technológie a zmierniť obavy z možných rizík a Európsky parlament 
je pre takúto verejnú kontrolu tým pravým fórom.
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