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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/27/ES
z 11. marca 2008,
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
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení
potrebných na vykonávanie smernice 2001/18/ES.
Cieľom týchto opatrení je prispôsobiť niektoré prílohy,
stanoviť kritériá pre notifikácie a minimálne prahové
hodnoty. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice
2001/18/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným
postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2001/18/ES by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2001/18/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré
sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu
zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je
potrebné prijímať ustanovenia,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko
a sociálneho výboru (1),

Európskeho

hospodárskeho

po porade s Výborom regiónov,
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),
keďže:
(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (3)
stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999,
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích
právomocí prenesených na Komisiu (4).

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Zmeny a doplnenia

(2)

(3)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný
postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné
prvky základného nástroja prijatého v súlade
s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem
iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo
doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.
V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady
a Komisie (5) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES,
aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na
nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté
v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy,
musia byť tieto nástroje upravené v súlade
s uplatniteľnými postupmi.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca
2008.
(3) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená
a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268,
18.10.2003, s. 24).
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(5) Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

Smernica 2001/18/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 16 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.
Stanovia sa kritériá a informačné požiadavky
uvedené v odseku 1, ako aj príslušné požiadavky týkajúce
sa súhrnných informácií. Uvedené opatrenia zamerané na
zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením
sa prijmú po konzultácii príslušného vedeckého výboru
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 30 ods. 3 Kritériá a požiadavky na informácie
budú také, aby zabezpečili vysokú úroveň bezpečnosti
ľudského zdravia a životného prostredia, a budú založené
na dostupných vedeckých dôkazoch týkajúcich sa bezpečnosti a skúseností získaných s uvoľnením porovnateľných
GMO.

Požiadavky stanovené v článku 13 ods. 2 sa nahrádzajú
požiadavkami prijatými v súlade s prvým pododsekom
a uplatňuje sa postup stanovený v článku 13 ods. 3, 4, 5
a 6 a článkoch 14 a 15.
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3.
Komisia sprístupní návrh verejnosti pred začatím
regulačného postupu s kontrolou uvedeného v článku 30
ods. 3, ktorý sa týka rozhodnutia o kritériách
a požiadavkách na informácie uvedených v odseku 1. Verejnosť môže predložiť pripomienky Komisii do 60 dní.
Komisia postúpi tieto pripomienky s analýzou výboru zriadenému podľa článku 30.“;
2. článok 21 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2.
Pre výrobky, v ktorých sa náhodné alebo technicky
nevyhnutné stopy povolených GMO nedajú vylúčiť, môžu
byť stanovené prahové hodnoty, pod ktorými sa takéto
výrobky nemusia označovať v súlade s odsekom 1.
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„2.
Podmienky vykonávania odseku 1 sa stanovia tak,
aby neboli duplicitné a v rozpore s existujúcimi ustanoveniami o označovaní stanovenými v platných právnych
predpisoch Spoločenstva. Uvedené opatrenia zamerané na
zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením
sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 30 ods. 3. Pritom by sa mali náležite
zohľadňovať ustanovenia o označovaní, ktoré stanovili
členské štáty v súlade s právom Spoločenstva.“;

6. článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27
Prispôsobenie príloh technickému pokroku

Prahové hodnoty sa stanovia podľa príslušného výrobku.
Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných
prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku
30 ods. 3.“;
3. článok 21 ods. 3 sa nahrádza takto:
„3.
V prípade výrobkov, ktoré sú určené na priame spracovanie, sa odsek 1 neuplatňuje na stopové množstvá
povolených GMO, pokiaľ ich množstvo nie je vyššie ako
0,9 % alebo nižšie ako prahové hodnoty, ak sú tieto
stopové množstvá náhodné alebo technologicky nevyhnutné.

Prispôsobenie častí C a D prílohy II, prílohy III až VI a časti
C prílohy VII technickému pokroku zamerané na zmenu
nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku
30 ods. 3.“;

7. článok 30 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok
5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so
zreteľom na jeho článok 8.“;

8. v prílohe II sa prvý odsek nahrádza takto:
Možno stanoviť prahové hodnoty uvedené v prvom pododseku. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 30 ods. 3.“;
4. článok 23 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2.
Do 60 dní od dátumu doručenia informácií zaslaných členským štátom sa v súlade s regulačným postupom
uvedeným v článku 30 ods. 2 prijme rozhodnutie o tom,
aké opatrenie prijme tento členský štát. Na účely výpočtu
60-dňovej lehoty sa neberie do úvahy časové obdobie,
počas ktorého Komisia očakáva ďalšie informácie, ktoré si
mohla vyžiadať od ohlasovateľa, alebo počas ktorého
očakáva stanovisko vedeckého výboru (vedeckých výborov),
s ktorým (ktorými) konzultovala. Lehota, počas ktorej
Komisia očakáva stanovisko vedeckého výboru (vedeckých
výborov), s ktorým (ktorými) konzultovala, neprekročí 60
dní.
Podobne sa neberie do úvahy lehota, ktorú využije Rada na
konanie v súlade s regulačným postupom uvedeným
v článku 30 ods. 2.“;
5. článok 26 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Táto príloha všeobecne opisuje cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, prvky, ktoré je potrebné zohľadniť, a všeobecné
zásady a metodiku, ktoré sa musia dodržiavať pri vykonávaní posudzovania environmentálnych rizík (e.r.a.), ktoré je
uvedené v článkoch 4 a 13. Na uľahčenie plnenia
a objasnenia tejto prílohy sa môžu v súlade s regulačným
postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 vypracovať
poznámky o technickej pomoci.“;

9. v prílohe IV sa úvod 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.
Na uľahčenie vykonania a objasnenia tejto prílohy sa môžu
v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 30
ods. 2 vypracovať poznámky o technickej pomoci týkajúce
sa okrem iného opisu plánovaného používania výrobku.
Požiadavky na označenie vyňatých organizmov uvedené
v článku 26 sa považujú za zabezpečené poskytnutím
vhodného odporúčania o používaní a obmedzeniach používania.“;
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Článok 3

10. v prílohe VII sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:
„Táto príloha všeobecne opisuje cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, a všeobecné zásady, ktoré sa majú dodržiavať pri
zostavovaní plánu monitorovania uvedeného v článku 13
ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 20. Na uľahčenie vykonania a objasnenia tejto prílohy sa môžu v súlade
s regulačným postupom uvedeným v článku 30 ods. 2
vypracovať poznámky o technickej pomoci.“
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Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

