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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju zakonodaje EU o gensko spremenjenih organizmih, zlasti direktive 
2001/18/ES in uredb (ES) št. 1829/2003 in 1830/2003
(2008/2306(INI))

Evropski parlament,

ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 
o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št.1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2003 o genetsko spremenjenih živilih in krmilih2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter 
sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov3,

– ob upoštevanju Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode4,

– ob upoštevanju drugega poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 5. 
marca 2007 o izkušnjah držav članic z GSO, danimi v promet v skladu z Direktivo 
2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje 
(KOM(2007)0081),

– ob upoštevanju poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 25. oktobra 
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (KOM(2006)0626),

– ob upoštevanju poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 17. septembra 
2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1830/2003 o sledljivosti in označevanju gensko 
spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko 
spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (KOM(2008)0560),

– ob upoštevanju sklepov Sveta, sprejetih 4. decembra 2008,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6 0000/2008),

A. ker je Evropska unija vzpostavila obsežen pravni okvir o gensko spremenjenih organizmih 
(GSO) na podlagi previdnostnega načela; ker se mora Evropska unija sedaj osredotočiti na 
izvajanje tega pravnega okvira, 

                                               
1 UL L 106, 17.04.2001, str. 1.
2 UL L 268, 18.10.2003, str. 1
3 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.
4 UL L 143, 30.04.2004, str. 56.
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B. ker so sedaj vse države članice prenesle direktivo 2001/18/ES v nacionalno zakonodajo,

C. ker je bilo manj kot deset odobritev GSO podeljenih v skladu z direktivo 2001/18/ES in 
manj kot deset skladu z uredbo (ES) št. 1829/2003; ker se te odobritve nanašajo izključno 
na uvoz GSO in ne na njihovo gojenje,

D. ker noben GSO ni bil odobren za gojenje od leta 1998 niti skladu z direktivo 2001/18/ES 
niti skladu z uredbo (ES) št. 1829/2003, 

E. ker je v Evropski uniji trenutno odobrenih malo manj kot 30 proizvodov z GSO, 
neposredno ali kot pridobljeni proizvodi – bombaž, koruza, oljna repica, biomasa, soja, 
sladkorna pesa – skoraj izključno za uvoz,

F. ker je moč Evropske unije v visoko kakovostnem kmetijstvu, ki lahko proizvaja zelo 
kakovostne proizvode; ker je treba to moč okrepiti,

G. ker je za Evropsko unijo zelo pomembno, da zaščiti svojo biotsko raznovrstnost,

H. ker po posebni raziskavi Eurobarometer, objavljeni marca 2008, 58 % celotnega 
evropskega prebivalstva nasprotuje uporabi GSO v kmetijstvu, medtem ko 21 % podpira 
njihovo uporabo,

I. ker GSO, zlasti njihovo gojenje, povzroča razpravo in vprašanja v družbi kot tudi med 
znanstveno skupnostjo; ker družba pogosto sprejema GSO zelo čustveno in ne nujno na 
znanstveni podlagi,

J. ker bi morale države članice v zvezi z vprašanjem GSO tesneje medsebojno sodelovati; 
ker bi morale države članice obravnavati to vprašanje na praktičen in racionalen in ne na 
političen način,

Postopek odobritve

1. poudarja potrebo po povečanju preglednosti na evropski in nacionalni ravni, zlasti v zvezi
z okoljsko in zdravstveno razsežnostjo, za izboljšanje zaupanja državljanov v postopek 
odobritve;

2. ugotavlja, da se postopek odobritve Evropske unije sooča z znatnimi zamudami in da je 
trenutno v teku več kot 50 vlog za odobritev; poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo preprečitev takšnih neupravičenih zamud;

3. poudarja, da med postopkom odobritve nikoli ni dosežena kvalificirana večina za ali proti, 
niti v regulatornem odboru niti v Svetu, in da na koncu odločitev o odobritvi sprejme 
Komisija; zato poziva države članice, naj v izogib takšni situaciji prevzamejo svoje 
odgovornosti;

Usklajevanje ocene tveganja za okolje

4. poudarja potrebo po nadaljnjem usklajevanju praks in načinov ocenjevanja okoljskih 
tveganj GSO, zlasti ker v skladu z uredbo (ES) št. 1829/2003 presoja okoljskih vplivov ni 
centralizirana, temveč jo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) delegira državi 
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članici;

5. poudarja potrebo po nadaljnjem razvoju ocene tveganja za okolje, zlasti v zvezi z vplivom 
na neciljne vrste, možnimi dolgotrajnimi učinki kot tudi možnimi posledicami sprememb 
v uporabi herbicidov, ki jih povzročijo gensko spremenjene rastline, odporne na herbicide;

6. pozdravlja potekajoči pregled smernic Evropske agencije za varnost hrane za presojo 
okoljskih vplivov, ki ga je zahtevala Komisija; poudarja pomembnost upoštevanja zgoraj 
omenjenih vidikov v okviru tega pregleda;

7. poziva Komisijo in države članice, naj tem smernicam podelijo normativni status;

8. poziva države članice in Evropsko agencijo za varnost hrane, naj tesneje sodelujejo; 
poudarja potrebo po izboljšanju vključevanja držav članic v postopek ocene tveganja; 
poziva Komisijo in države članice, naj povečajo finančne in kadrovske vire, dodeljene 
Evropski agenciji za varnost hrane;

Družbeno-gospodarska merila

9. poudarja potrebo po upoštevanju družbeno-gospodarskega razmisleka v procesu 
obvladovanja tveganja, kot so možne prednosti ali slabosti za kmete, potrošnike, družbo 
na splošno, evropsko kmetijstvo in za različne gospodarske sektorje (kot je prehrambeni).

10. je seznanjen z obstoječo možnostjo v skladu s sedanjim postopkom odobritve, da se 
upoštevajo drugi upravičeni dejavniki; meni, da bi bilo treba družbeno-gospodarski 
razmislek upoštevati enako kot druge upravičene dejavnike; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo metodološki okvir na ravni Evropske 
unije za prepoznavanje ustreznih družbeno-gospodarskih meril;

Obveščanje

12. poudarja potrebo po korenitem izboljšanju obveščanja javnosti; poziva države članice in 
Komisijo, naj pričnejo kampanje obveščanja za povečanje javne ozaveščenosti in javnega 
razumevanja, da bi državljani lahko sprejemali ozaveščene odločitve;

13. poudarja pomembnost, da je obveščanje javnosti o GSO, ki ga zagotavljajo mediji, 
znanstveno utemeljeno;

Soobstoj

14. poudarja potrebo po zagotavljanju dejanske svobode izbire za kmete in potrošnike med 
običajnimi, organskimi in gensko spremenjenimi proizvodi;

15. ugotavlja, da je leta 2005 celotna površina, namenjena pridelavi gensko spremenjene 
koruze v Evropski uniji, obsegala približno 55.000 hektarjev in da je leta 2008 obsegala 
več kot 100.000 hektarjev, kar predstavlja 1,19 % celotne površine, namenjene pridelavi 
koruze v Evropski uniji; ugotavlja, da je edina gensko spremenjena rastlina, ki se danes 
prideluje v Evropski uniji, koruza MON810;
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16. ugotavlja, da so nekatere države članice sprejele nacionalne ukrepe o soobstoju v skladu s 
členom 26a(1) direktive 2001/18/ES; poziva Komisijo, naj čim prej sprejme poročilo o 
napredku, doseženem pri izvajanju nacionalnih ukrepov o soobstoju;

17. meni, da bi morala pravila o soobstoju vzpostaviti jasne določbe glede odgovornosti;

18. meni, da bi morala pravila o soobstoju upoštevati tudi čebelarje;

19. poziva države članice, ki še niso sprejele ukrepov o soobstoju, naj jih nemudoma 
sprejmejo;

20. je kljub vsemu prepričan, da je potrebno nadaljnje usklajevanje pravil o soobstoju na ravni 
Evropske unije;

Pragi označevanja za semena

21. je zelo zaskrbljen, da niso bili določeni nobenih posebni pragovi označevanja za prisotnost 
gensko spremenjenih semen v običajnih semenih;

22. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 21(2) direktive 2001/18/ES nemudoma sprejme 
takšne prage; 

23. meni, da je treba te prage določiti na najnižji možni ravni;

Območja brez gensko spremenjenih organizmov

24. opozarja na obstoječo možnost v skladu s sedanjim postopkom odobritve, da se na podlagi 
ocene tveganja za okolje, ki temelji na znanstvenih podatkih, sprejmejo posebni ukrepi za 
občutljiva območja, vključno s prepovedjo pridelave zadevnih GSO;

25. opozarja, da je območja brez GSO mogoče vzpostaviti tudi s prostovoljnim dogovorom 
med vsemi zadevnimi subjekti na določenem območju;

26. poudarja, da morajo imeti države članice poleg teh možnosti tudi pravico popolnoma 
prepovedati pridelavo GSO na omejenih geografskih območjih, na primer na območjih, ki 
spadajo v mrežo Natura 2000;

27. poziva Komisijo in države članice, naj razjasnijo pravno opredelitev območij brez gensko 
spremenjenih organizmov;

o      o

o

28. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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