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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní právnych predpisov EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO), 
predovšetkým smernice č. 2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003
(2008/2306(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 
o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia1,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady 
z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách2,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady 
z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných 
organizmov3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 
o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd4,

– so zreteľom na druhú správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 5. marca 2007 
o skúsenostiach členských štátov s geneticky modifikovanými organizmami uvádzanými 
na trh podľa smernice 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných 
organizmov do životného prostredia (KOM(2007) 0081),

– so zreteľom na správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 25. októbra 2006 
o implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách (KOM(2006)0626),

– so zreteľom správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 17. septembra 2008 
o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky 
modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky 
modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES 
(KOM(2008)0560),

– so zreteľom na závery Rady prijaté 4. decembra 2008,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku.

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6 0000/2008),

                                               
1 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.
4 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
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A. keďže EÚ zaviedla komplexný právny rámec o geneticky modifikovaných organizmoch 
(GMO) na základe zásady predbežnej opatrnosti; keďže EÚ by sa teraz mala zamerať na 
vykonávanie tohto právneho rámca,

B. keďže všetky členské štáty už transponovali smernicu 2001/18/ES do vnútroštátnych 
právnych predpisov,

C. keďže podľa smernice 2001/18/ES aj podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 bolo vydaných 
menej než desať povolení pre geneticky modifikované organizmy; keďže tieto povolenia 
sa týkajú výhradne dovozu GMO a nie ich pestovania,

D. keďže od roku 1998 nebolo vydané povolenie na pestovanie žiadnych geneticky 
modifikovaných organizmov podľa smernice 2001/18/ES ani podľa nariadenia (ES) č. 
1829/2003, 

E. keďže v súčasnosti je v EÚ priamo alebo ako odvodených produktov povolených o niečo 
menej než 30 výrobkov GMO, ako je bavlna, kukurica, repka olejná, biomasa, sója, 
cukrová repa, a povolenia sa takmer výhradne týkajú dovozu,

F. keďže sila EÚ spočíva vo vysoko kvalitnom poľnohospodárstve, ktoré je schopné dodať 
vysoko kvalitné výrobky; keďže táto sila by sa mala skonsolidovať,

G. keďže pre EÚ je veľmi dôležité chrániť svoju biodiverzitu,

H. keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol publikovaný v marci 2008, 
58 % z celkového počtu obyvateľov Európy je proti tomu, aby sa v poľnohospodárstve 
používali geneticky modifikované organizmy, zatiaľ čo 21 % je za ich používanie, 

I. keďže geneticky modifikované organizmy, najmä ich pestovanie, podnietili diskusiu a 
otázky v rámci spoločnosti a taktiež vo vedeckej komunite; keďže spoločnosť často vníma 
geneticky modifikované organizmy veľmi emocionálnym spôsobom, ktorý nemusí byť 
založený na vedeckých základoch, 

J. keďže členské štáty by mali v oblasti GMO navzájom užšie spolupracovať; keďže členské 
štáty by sa touto otázkou mali zaoberať praktickejším a racionálnejším spôsobom, 
namiesto toho, aby sa ňou zaoberali politicky, 

Schvaľovací postup

1. zdôrazňuje potrebu zlepšiť transparentnosť na európskej a na vnútroštátnej úrovni, 
predovšetkým z hľadiska životného prostredia a zdravia s cieľom zvýšiť dôveru občanov 
vo schvaľovací postup;

2. poznamenáva, že schvaľovací postup EÚ čelí značným oneskoreniam a že v súčasnosti 
čaká na schválenie viac než 50 žiadostí o povolenie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že takéto nenáležité oneskorenia sa už nebudú opakovať;

3. poukazuje na to, že počas schvaľovacieho postupu sa v regulačnom výbore ani v Rade
nikdy nedosiahla kvalifikovaná väčšina za alebo proti a že v konečnom dôsledku
rozhodnutie o schválení vydáva Komisia; preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
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prevzali svoju zodpovednosť s cieľom predísť takejto situácii;

Harmonizácia hodnotenia ekologického rizika

4. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zosúladenia postupov a metód hodnotenia ekologických rizík 
GMO predovšetkým preto, že podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 hodnotenie z hľadiska 
životného prostredia nie je centralizované, ale na členské štáty ho deleguje Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín (EFSA);

5. zdôrazňuje potrebu ďalej vypracovať hodnotenie ekologického rizika, najmä pokiaľ ide 
o vplyv na necielené druhy, potenciálne dlhodobé účinky, ako aj na potenciálne dôsledky 
zmien v používaní herbicídov spôsobené geneticky modifikovanými rastlinami, ktoré 
tolerujú herbicídy;

6. víta prebiehajúcu revíziu usmernení EFSA o hodnotení životného prostredia zo strany 
Komisie; zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia vyššie uvedených aspektov v rámci tejto 
revízie;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby týmto usmerneniam udelili normatívny status;

8. naliehavo vyzýva členské štáty a EFSA k užšej spolupráci; zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
účasť členských štátov v procese hodnotenia rizík; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zvýšili finančné a ľudské zdroje, ktoré sa prideľujú úradu EFSA;

Spoločensko-hospodárske kritériá

9. zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia spoločensko-hospodárskych úvah v procese rizikového 
manažmentu, akými sú potenciálne výhody alebo nevýhody pre poľnohospodárov, 
spotrebiteľov, pre spoločnosť ako takú, pre európske poľnohospodárstvo a pre rôzne 
hospodárske odvetvia (ako napríklad potravinárske);

10. zohľadňuje existujúcu možnosť vziať podľa súčasného schvaľovacieho postupu do úvahy 
iné odôvodnené faktory; domnieva sa, že spoločensko-hospodárske úvahy by mali byť 
zohľadnené ako iné odôvodnené faktory; 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali metodologický rámec na úrovni EÚ 
s cieľom určiť relevantné spoločensko-hospodárske kritériá;

Informácie

12. zdôrazňuje potrebu výrazne zlepšiť informovanie verejnosti; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby spustili informačné kampane s cieľom podnietiť informovanosť 
a porozumenie verejnosti, aby občania mohli prijímať informované rozhodnutia;

13. zdôrazňuje význam toho, že informácie o geneticky modifikovaných organizmoch, ktoré 
širokej verejnosti poskytujú médiá, sú založené na vedeckých základoch;

Koexistencia

14. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť pre poľnohospodárov a spotrebiteľov skutočnú voľnosť 
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výberu medzi konvenčnými, organickými a geneticky modifikovanými produktmi;

15. poznamenáva, že v roku 2005 celková plocha geneticky modifikovanej kukurice 
pestovanej v EÚ predstavovala približne 55 000 hektárov a že v roku 2008 to už bolo viac 
než 100 000 hektárov, čo predstavovalo 1,19 % celkovej plochy pestovania kukurice 
v EÚ; konštatuje, že v súčasnosti je kukurica MON810 jedinou geneticky modifikovanou 
plodinou pestovanou v EÚ;

16. poznamenáva, že niektoré členské štáty prijali vnútroštátne opatrenia pre koexistenciu 
v súlade s článkom 26 písm. a ods. 1 smernice 2001/18/ES; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr prijala správu o pokroku v rámci vykonávania vnútroštátnych opatrení pre 
koexistenciu;

17. domnieva sa, že pravidlá koexistencie by mali stanoviť jasné ustanovenia 
o zodpovednosti;

18. je toho názoru, že v pravidlách koexistencie by sa mali zohľadniť aj včelári;

19. naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte neprijali opatrenia pre koexistenciu, aby tieto 
opatrenia prijali bez ďalšieho odkladu;

20. je však presvedčený, že je potrebné ďalšie zosúladenie pravidiel koexistencie na úrovni 
EÚ;

Prahy označovania pre semená

21. je veľmi znepokojený tým, že neboli stanovené žiadne špecifické prahy označovania 
prítomnosti geneticky modifikovaných semien v konvenčných semenách;

22. naliehavo vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu prijala takéto prahy podľa článku 21 
ods. 2 smernice 2001/18/ES; 

23. je toho názoru, že tieto prahy by mali byť stanovené na čo najnižšej úrovni;

Zóny bez GMO

24. poznamenáva, že podľa súčasného schvaľovacieho postupu existuje možnosť prijať
špecifické opatrenia pre citlivé oblasti vrátane zákazu pestovania predmetných GMO na 
základe hodnotenia ekologického rizika založeného na vedeckých informáciách;

25. poznamenáva, že zóny bez GMO je tiež možné vytvoriť prostredníctvom dobrovoľnej 
dohody medzi všetkými prevádzkovateľmi podnikajúcimi v určitej oblasti;

26. zdôrazňuje, že okrem týchto možností musia mať členské štáty právo úplne zakázať 
pestovanie GMO v obmedzených geografických oblastiach, napríklad na miestach, ktoré 
patria do siete Natura 2000;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby objasnili právnu definíciu zón bez GMO;

o o
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o

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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