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Právní úprava EU  

uvádění GMO na trh, včetně pěstování: 

 Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO 

do životního prostředí  - všechny GMO 

 Nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivech – GM plodiny 
 

Hodnocení rizika na úrovni EU (EFSA, členské státy) 

Rozhodování o povolení - komitologie 

 



 Směrnice 2001/18/ES  

 Nařízení 1829/2003 

 

Možnost zákazu pěstování GM plodin, které byly v EU 

schváleny – pouze na základě nových informací o 

rizicích pro zdraví nebo životní prostředí 

Nové informace prověřuje EFSA, pokud se riziko 

nepotvrdí, zákaz by měl být zrušen 
 

Některé ČS tuto možnost využily, EFSA důvody 

neuznal, zákazy však Rada nezrušila 



Úprava rozhodování o pěstování na úrovni ČS 

2009 – snaha ČS o rozhodování na národní úrovni 

2010 – návrh EK na nový předpis 

4 roky jednání ČS  

červen 2014 – upravený návrh schválila Rada 

trialog  EP  / Rada  / EK 

leden 2014 – konečnou podobu schválil Parlament 

březen 2015 - Směrnice EP a Rady (EU) 2015/412, kterou 

se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských 

států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných 

organismů (GMO) na svém území 

 

 



Směrnice EP a Rady (EU) 2015/412  

 Platnost od dubna 2015 

 Vztahuje se na GM rostliny povolené pro pěstování 

podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení 1829/2003 

 Nemění schvalovací proces  / hodnocení rizik pro 

zdraví a životní prostředí na úrovni EU 

 Zavádí možnost pro ČS, aby na svém území omezily 

nebo zakázaly pěstování GM rostlin schválených na 

úrovni  EU (opt-out) 

 



Směrnice 2015/412 – možnost zákazu nebo 

omezení pěstování GM plodin v ČS 

1. V průběhu schvalovacího procesu – požadavek ČS 

na vynětí území z konečného povolení 

 

2. Po vydání povolení v EU – ČS může omezit nebo 

zakázat pěstování na svém území.  Restriktivní  

opatření musí být odůvodněná, přiměřená a 

nediskriminační. 

 Důvody např. zemědělská politika, využívání půdy, socio-

ekonom. dopady (nelze zajistit koexistenci)  

Nesmí být odůvodněno riziky pro zdraví / životní prostředí! 

EK má možnost se k návrhu opatření vyjádřit. 



Směrnice 2015/412 – další ustanovení 

Přechodné období pro fázi 1 – omezení územní 

platnosti povolení – do října 2015 

 

Zajištění koexistence v příhraničních oblastech              

– úkol pro ČS do dubna 2017 

 

Aktualizace příloh směrnice 2001/18/ES o hodnocení 

rizik GMO – úkol pro EK do dubna 2017 

 



Směrnice 2015/412 – transpozice 

Není stanoven termín pro transpozici  
 

Návrh MŽP: využít připravované novely zákona              

č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO a gen. produkty 
 

Zmocnění pro MŽP / MZe k vyhlášení zákazu – forma ? 

(návrh MŽP: opatření obecné povahy) 
 

Připomínkové řízení – červen 2015 



 

  Děkuji za pozornost 
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