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IV. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., 
o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované 

odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb. 
  

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka pod 
čarou č. 2 

1. Na konci textu poznámky pod 
čarou č. 2 se doplňuje věta 
„Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2015/412 ze dne 11. března 
2015, kterou se mění směrnice 
2001/18/ES, pokud jde o možnost 
členských států omezit či zakázat 
pěstování geneticky 
modifikovaných organismů (GMO) 
na svém území.“.  

 

32015L0412  
 

Čl. I odst. 1 Směrnice 2001/18/ES se mění takto: 
1) 
V článku 26a se vkládá nový odstavec, 
který zní: 
 
„1a.   Ode dne 3. dubna 2017 přijmou 
členské státy, v nichž jsou GMO 
pěstovány, vhodná opatření 
v pohraničních oblastech svého území 
s cílem zabránit případné přeshraniční 
kontaminaci na území sousedních 
členských států, v nichž je pěstování 
těchto GMO zakázáno, pokud se tato 
opatření nejeví jako zbytečná s ohledem 
na zvláštní zeměpisné podmínky. Tato 
opatření se sdělí Komisi.“. 
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§ 2a Minimální vzdálenost od státní 
hranice při pěstování 

geneticky modifikované 
odrůdy 

(K § 2i odst. 2 písm. f) a odst. 4 
písm. g) zákona) 

  
Minimální vzdálenost místa pěstování 

geneticky modifikované odrůdy od státní 
hranice České republiky pro jednotlivou 
plodinu je uvedena v příloze k této 
vyhlášce.“.  

 

32015L0412  
 

Čl. I odst. 1 Směrnice 2001/18/ES se mění takto: 
1) 
V článku 26a se vkládá nový odstavec, 
který zní: 
 
„1a.   Ode dne 3. dubna 2017 přijmou 
členské státy, v nichž jsou GMO 
pěstovány, vhodná opatření 
v pohraničních oblastech svého území 
s cílem zabránit případné přeshraniční 
kontaminaci na území sousedních 
členských států, v nichž je pěstování 
těchto GMO zakázáno, pokud se tato 
opatření nejeví jako zbytečná s ohledem 
na zvláštní zeměpisné podmínky. Tato 
opatření se sdělí Komisi.“. 
 

 
 
 
 

 
Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu EU 
 

32015L0412 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění 
směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky 
modifikovaných organismů (GMO) na svém území. 
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