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21.10.2015 A8-0305/4 

Predlog spremembe  4 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Razlogi za spremembo Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412, 

kar zadeva GSO za gojenje, so ustrezni 

tudi za druge GSO ter gensko spremenjena 

živila in krmo, ki jih zajema Uredba (ES) 

št. 1829/2003. Dejansko je rezultat 

glasovanja o izvedbenem sklepu za 

odobritev proizvodov, zajetih z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, ki niso namenjeni 

gojenju, v zadevnem odboru ali na Svetu 

vedno nepredložitev mnenja (brez 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi), 

obstajajo pa tudi države članice, kjer je 

uporaba teh proizvodov prepovedana. Ob 

upoštevanju navedenih dejstev je primerno 

spremeniti Uredbo (ES) št. 1829/2003, da 

se državam članicam zagotovi možnost, da 

omejijo ali prepovedo uporabo GSO ter 

gensko spremenjenih živil in krme na delu 

ali na celotnem svojem ozemlju, in sicer na 

podlagi pomembnih razlogov, skladnih s 

pravom Unije, vendar ne povezanih s 

tveganji za zdravje ljudi in živali ter 

okolje, saj so ta tveganja že ocenjena na 

ravni Unije na podlagi Uredbe (ES) št. 

1829/2003. Ta možnost se ne bi smela 

uporabljati za GSO za gojenje, ki jih že 

zajemajo spremembe Direktive 2001/18/ES 

z Direktivo (EU) 2015/412. 

(7) Razlogi za spremembo Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412, 

kar zadeva GSO za gojenje, so ustrezni 

tudi za druge GSO ter gensko spremenjena 

živila in krmo, ki jih zajema Uredba (ES) 

št. 1829/2003. Dejansko je rezultat 

glasovanja o izvedbenem sklepu za 

odobritev proizvodov, zajetih z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, ki niso namenjeni 

gojenju, v zadevnem odboru ali na Svetu 

vedno nepredložitev mnenja (brez 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi), 

obstajajo pa tudi države članice, kjer je 

uporaba teh proizvodov prepovedana. Ob 

upoštevanju navedenih dejstev je primerno 

spremeniti Uredbo (ES) št. 1829/2003, da 

se državam članicam zagotovi možnost, da 

omejijo ali prepovedo dajanje GSO ter 

gensko spremenjenih živil in krme na trg 

na delu ali na celotnem svojem ozemlju, in 

sicer na podlagi razlogov, skladnih s 

pravom Unije. Ta možnost se ne bi smela 

uporabljati za GSO za gojenje, ki jih že 

zajemajo spremembe Direktive 2001/18/ES 

z Direktivo (EU) 2015/412. 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo na 

pomembnih razlogih v skladu s pravom 

Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo dajanje GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme na trg, pod 

pogojem, da so takšni ukrepi upravičeni, 

temeljijo na razlogih v skladu s pravom 

Unije in so skladni s členom 34, členom 36 

in členom 216(2) PDEU. 

Or. en 
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Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na uporabo in ne na prosto 

gibanje ter uvoz gensko spremenjenih živil 

in krme. 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na dajanje gensko spremenjenih 

živil in krme na trg ter ne na njihov prosti 

promet in uvoz. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Predlog spremembe  7 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Raven varovanja zdravja ljudi in 

živali ter varstva okolja, doseženega s 

postopkom odobritve iz Uredbe (ES) št. 

1829/2003, zahteva enotno znanstveno 

oceno po vsej Uniji in ta uredba tega ne bi 

smela spreminjati. Zato v izogib 

poseganju v pristojnosti, podeljene 

ocenjevalcem tveganja in odgovornim za 

obvladovanje tveganja na podlagi Uredbe 

(ES) št. 1829/2003, države članice ne bi 

smele imeti pravice uporabiti razlogov, ki 

se nanašajo na tveganja za zdravje in 

okolje, ki bi jih bilo treba obravnavati v 

skladu s postopkom, že vzpostavljenim z 

Uredbo (ES) št. 1829/2003, zlasti s členi 

10, 22 in 34. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Ukrepi držav članic, sprejeti na 

podlagi te uredbe, bi morali biti zajeti v 

postopek pregleda in obveščanja na ravni 

Unije z vidika delovanja notranjega trga. 

Glede na raven pregleda in obveščanja iz te 

uredbe ni treba še dodatno predvideti 

uporabe Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta
15

. Spremembe Uredbe 

(ES) št. 1829/2003 s to uredbo zagotavljajo 

državam članicam, da lahko na delu ali na 

celotnem svojem ozemlju omejijo ali 

prepovejo uporabo GSO ali gensko 

spremenjenih živil in krme, in sicer za 

celotno obdobje trajanja odobritve, pod 

pogojem, da je poteklo obdobje mirovanja, 

med katerim so Komisija in druge države 

članice imele možnost podati pripombe na 

predlagane ukrepe. Zadevna država članica 

bi morala zato osnutek teh ukrepov 

najmanj 3 mesece pred njihovim sprejetjem 

predložiti Komisiji in drugim državam 

članicam, da bi jim tako omogočila podajo 

pripomb, v tem obdobju pa ne bi smela 

sprejeti in izvajati teh ukrepov. Po poteku 

določenega obdobja mirovanja bi morala 

imeti država članica možnost, da sprejme 

ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 

kot so bili spremenjeni, da bi se upoštevale 

pripombe Komisije ali držav članic. 

Države članice bi morale imeti možnost, da 

Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih na 

(11) Ukrepi držav članic, sprejeti na 

podlagi te uredbe, bi morali biti zajeti v 

postopek pregleda in obveščanja na ravni 

Unije z vidika delovanja notranjega trga. 

Glede na raven pregleda in obveščanja iz te 

uredbe ni treba še dodatno predvideti 

uporabe Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta
15

. Spremembe Uredbe 

(ES) št. 1829/2003 s to uredbo zagotavljajo 

državam članicam, da lahko na delu ali na 

celotnem svojem ozemlju omejijo ali 

prepovejo dajanje GSO ali gensko 

spremenjenih živil in krme na trg, in sicer 

za celotno obdobje trajanja odobritve, pod 

pogojem, da je poteklo obdobje mirovanja, 

med katerim so Komisija in druge države 

članice imele možnost podati pripombe na 

predlagane ukrepe. Zadevna država članica 

bi morala zato osnutek teh ukrepov 

najmanj 3 mesece pred njihovim sprejetjem 

predložiti Komisiji in drugim državam 

članicam, da bi jim tako omogočila podajo 

pripomb, v tem obdobju pa ne bi smela 

sprejeti in izvajati teh ukrepov. Po poteku 

določenega obdobja mirovanja bi morala 

imeti država članica možnost, da sprejme 

ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 

kot so bili spremenjeni, da bi se upoštevale 

pripombe Komisije ali držav članic. 

Države članice bi morale imeti možnost, da 

Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih na 
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podlagi te uredbe, preden se proizvod, na 

katerega se ukrepi nanašajo, odobri, tako 

da omejitev ali prepoved začne veljati od 

datuma začetka veljavnosti odobritve 

Unije. 

podlagi te uredbe, preden se proizvod, na 

katerega se ukrepi nanašajo, odobri, tako 

da omejitev ali prepoved začne veljati od 

datuma začetka veljavnosti odobritve 

Unije. 

__________________ __________________ 

15
Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 

o določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 37). 

15
 Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 

o določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Predlog spremembe  9 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Ukrepi, sprejeti na podlagi te uredbe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

GSO ali gensko spremenjenih živil in 

krme, ne bi smeli vplivati na uporabo teh 

proizvodov in proizvodov, ki izvirajo iz 

njihove porabe, v drugih državah članicah. 

Ta uredba in nacionalni ukrepi, sprejeti na 

njeni podlagi, ne bi smeli posegati v 

zahteve prava Unije v zvezi z nenamerno 

in neizogibno prisotnostjo gensko 

spremenjenega materiala ter drugih 

proizvodov in ne bi smeli vplivati na 

dajanje na trg ter uporabo proizvodov, ki 

so skladni s temi zahtevami. 

(13) Ukrepi, sprejeti na podlagi te uredbe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo dajanje 

GSO ali gensko spremenjenih živil in krme 

na trg, ne bi smeli vplivati na dajanje teh 

proizvodov in proizvodov, ki izvirajo iz 

njihove porabe, na trg v drugih državah 

članicah. Ta uredba in nacionalni ukrepi, 

sprejeti na njeni podlagi, ne bi smeli 

posegati v zahteve prava Unije v zvezi z 

nenamerno in neizogibno prisotnostjo 

gensko spremenjenega materiala ter drugih 

proizvodov in ne bi smeli vplivati na 

dajanje na trg ter uporabo proizvodov, ki 

so skladni s temi zahtevami. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Predlog spremembe  10 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

Uredba (EU) št. 1829/2003 

Člen 34a – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo dajanje 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, na trg, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Predlog spremembe  11 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

Uredba (EU) št. 1829/2003 

Člen 34a – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe; 

(a) razumni in temeljijo na razlogih v 

skladu s pravom Unije s posebnim 

poudarkom na previdnostnem načelu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Predlog spremembe  12 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Uporaba gensko spremenjenih živil in krme 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

Uredba (EU) št. 1829/2003 

Člen 34a – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) sorazmerni in nediskriminacijski. črtano 

Or. en 

 

 


