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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga 

Pripravljavec mnenja bi rad kot podlago za razpravo povzel nekaj dejstev in številk v povezavi s 
pridelavo gensko spremenjenih organizmov (GSO): 
– v EU sta trenutno za gojenje odobreni dve vrsti GSO: koruza MON810 in krompir Amflora
– 17 vrst GSO čaka na odobritev za gojenje v EU
– v celoti je bila leta 2009 v petih državah članicah koruza MON810 posajena na 
94.800 hektarjih (Španija, Češka republika, Portugalska, Romunija in Slovaška), od tega 80 % v 
Španiji (v primerjavi s 107.700 hektarji leta 2008, preden je Nemčija prekinila pridelavo). 
Krompir Amflora trenutno pridelujejo tri države članice: Švedska, Nemčija in Češka republika.  

Leta 2009 je 14 milijonov kmetov na svetu nasadilo 134 milijonov hektarjev GSO1, od tega je 
bilo 64 milijonov hektarjev v ZDA, več kot 21 milijonov hektarjev v Braziliji in Argentini ter 
več kot 8 milijonov hektarjev v državah, kot sta Kanada in Indija. 

Te številke kažejo na trenuten zastoj v zvezi z odločanjem o GSO v EU in na pomanjkanje 
odgovorov na utemeljene skrbi kmetov in potrošnikov.  

Znanstveni pristop k novi tehnologiji 

Pripravljavec mnenja meni, da bi morali biti najboljši znanstveni nasveti in pristop, ki temelji na 
oceni tveganja, podlaga za ugotavljanje varnosti novih tehnologij. Brez znanstvenih nasvetov za 
potrjevanje odločitev o varnosti novih metod in praks obstaja tveganje, da bodo odločitve 
sprejete glede na popularnost in ne glede na varnost. Drugi elementi, kot so družbenoekonomska 
vprašanja ali etične dileme, ne morejo nadomestiti na znanosti temelječih odločitev o varnosti. 
Pripravljavec mnenja priznava, da predlog Komisije v sedanji obliki ne ogroža skupnega 
evropskega znanstvenega postopka za odobritev GSO. 

Namen predloga 

Komisija navaja, da želi poleg oblikovanja celovitega pravnega okvira za odobritev proizvodov, 
sestavljenih ali pridobljenih iz GSO, s predlogom zagotoviti lažje odločanje in upoštevanje vseh 
pomembnih dejavnikov, državam članicam pa omogočiti dovolj prilagodljivosti za odločanje o 
gojenju GSO po njihovi odobritvi na ravni EU. Medtem ko so pravne službe Sveta in Parlamenta 
izrazile resno zaskrbljenost glede pravne gotovosti, morebitne grožnje enotnemu trgu in 
neskladnosti s Svetovno trgovinsko organizacijo, Pripravljavec mnenja po preučitvi vseh 
argumentov ugotavlja, da bi, gledano v celoti, Komisija s predlogom lahko uresničila svoje cilje 
in zagotovila priložnosti za napredek pri sprostitvi zastoja pri odločanju o GSO v EU.

Stališče 

Pripravljavec mnenja želi predvsem okrepiti predlog Komisije na področju odziva na 
zaskrbljenost glede notranjega trga in skladnosti s Svetovno trgovinsko organizacijo. 

                                               
1 Podatki za koruzo, sojo, bombaž in repično seme.
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Predlaga tudi zahtevo po spoštovanju načela sorazmernosti in svobodne izbire potrošnikov in 
kmetov. Prav tako želi bolj zaščititi tiste kmete, ki želijo pridelovati brez gensko spremenjenih 
organizmov, in večjo pravno varnost državam članicam, ki želijo to prožnost izkoristiti.  

Po mnenju pripravljavca mnenja bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj v primeru, da se 
odločijo izkoristiti to novo pristojnost, zagotovijo, da se omejitve sprejemajo za vsak pridelek 
posebej. S tem bi priznali dejstvo, da GSO različnim regijam prinašajo različne grožnje in 
koristi, zato jih je treba ocenjevati posamično, da bi zagotovili, da države članice spoštujejo 
načelo sorazmernosti.

Da bi spoštovali možnost svobodne izbire, kot je priznana v sklepih Sveta z dne 4. decembra 
2008 in v mnenju Ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. decembra 2010 (NAT 480 – CESE 
1623/2010), je treba zagotoviti, da bodo države članice imele trdna pravila o soobstoju na 
njihovem ozemlju. Zato je treba predlagati spremembe člena 26a Direktive 2001/18/ES, da bi 
pridelovalcem gensko nespremenjenih proizvodov in potrošnikom, ki želijo pridelovati in 
kupovati proizvode brez gensko spremenjenih organizmov, zagotovili, da bodo njihove pravice 
spoštovane. Pripravljavec mnenja prav tako meni, da bi morale države članice pred sprejemom 
dodatnih omejitvenih ukrepov v skladu s predlaganim členom 26b v celoti izrabiti prožnost, ki jo 
omogočata člen 26a in novo priporočilo Komisije o soobstoju. 

Vzporedno z ukrepi soobstoja in da bi pridelovalce gensko nespremenjenih proizvodov zaščitili 
pred gospodarsko izgubo zaradi naključne prisotnosti GSO na njihovih poljih in v njihovem 
semenu, pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj pripravi predlog o tehničnih pragovih za 
označevanje sledi GSO v konvencionalnih semenih, kjer bodo vrednosti čim nižje, hkrati pa še 
vedno izvedljive, sorazmerne in funkcionalne za vse gospodarske subjekte, kot je pozval Svet v 
sklepih z dne 4. decembra 2008.

Medtem ko je treba zagotoviti, da bodo omejitveni ukrepi sorazmerni in da bodo vsi potrebni 
praktični ukrepi sprejeti za spoštovanje svobodne izbire kmetov in potrošnikov, pripravljavec 
mnenja v kontekstu tega predloga predlaga okrepitev pravne gotovosti za kmete. Da bi dosegli ta 
cilj, morajo države članice z uporabo nove pristojnosti iz člena 26b Direktive 2001/187ES 
načrtovane omejitve objaviti in jih začeti izvajati vsaj tri mesece pred začetkom rastne sezone, 
da bi kmetom omogočili bolj gotovo vnaprejšnje načrtovanje. 

Pripravljavec mnenja je zato pripravljen podpreti ta predlog, če bodo sprejeti dodatni zaščitni 
ukrepi iz tega mnenja. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na podlagi tega sklopa zakonodaje se 
bo za vsak GSO za gojenje posebej ocenilo 
tveganje, preden bo odobren za dajanje na 
trg Unije. Cilj tega postopka odobritve je 
zagotovitev visoke ravni zaščite življenja 
in zdravja ljudi, zdravja in dobrega počutja 
živali, okolja in interesov potrošnikov ter 
učinkovitega delovanja notranjega trga.

(2) Na podlagi tega sklopa zakonodaje se 
bo za vsak GSO za gojenje posebej ocenilo 
tveganje, preden bo odobren za dajanje na 
trg Unije, pri tem pa se bodo v skladu s 
prilogo II Direktive 2001/18/ES upoštevali 
neposredni in posredni učinki, takojšni 
učinki in učinki z zakasnitvijo ter 
kumulativni dolgoročni učinki na zdravje 
ljudi in okolje. Cilj tega postopka 
odobritve je zagotovitev visoke ravni 
zaščite življenja in zdravja ljudi, zdravja in 
dobrega počutja živali, okolja in interesov 
potrošnikov ter učinkovitega delovanja 
notranjega trga.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se temeljiteje obravnava v 
državah članicah na nacionalni, regionalni 
ali lokalni ravni. V nasprotju z vprašanji 
pri dajanju na trg in uvozu GSO, ki jih je 
treba še naprej urejati na ravni EU zaradi 
ohranitve notranjega trga, je bilo 
ugotovljeno, da je gojenje GSO vprašanje z 
izrazito lokalno/regionalno razsežnostjo. V 
skladu s členom 2(2) PDEU je zato treba 
državam članicam dati možnost, da 
sprejmejo pravila za učinkovito gojenje 
GSO na svojem ozemlju po tem, ko je bil 
GSO zakonito odobren za dajanje na trg 
EU.

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se temeljiteje obravnava v 
državah članicah na nacionalni, regionalni 
ali lokalni ravni. V nasprotju z vprašanji 
pri dajanju na trg in uvozu GSO, ki jih je 
treba še naprej urejati na ravni EU zaradi 
ohranitve notranjega trga, je bilo 
ugotovljeno, da je gojenje GSO vprašanje z 
izrazito lokalno/regionalno/teritorialno
razsežnostjo in s posebnim pomenom za 
samoodločbo držav članic. V skladu s 
členom 2(2) PDEU je zato treba državam 
članicam dati možnost, da sprejmejo 
zavezujoče pravne predpise za učinkovito 
gojenje GSO na svojem ozemlju po tem, 
ko je bil GSO zakonito odobren za dajanje 
na trg EU.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pri tem se zdi primerno, da se državam 
članicam v skladu z načelom subsidiarnosti 
prizna več svobode pri odločanju, ali želijo 
na svojem ozemlju gojiti gensko 
spremenjene pridelke ali ne, ne da se s tem 
spremeni sistem Unije za odobritve GSO, 
in neodvisno od ukrepov, ki jih lahko
države članice sprejmejo na podlagi 
člena 26a Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih.

(6) Pri tem se zdi primerno, da se državam 
članicam v skladu z načelom subsidiarnosti 
prizna več prožnosti pri odločanju, ali 
želijo na svojem ozemlju gojiti gensko 
spremenjene pridelke ali ne, ne da se s tem 
spremeni sistem Unije za odobritve GSO, 
in vzporedno z ukrepi, ki jih morajo
države članice sprejeti na podlagi 
člena 26a Direktive 2001/18/ES, kot ga 
spreminja ta uredba, za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je treba državam članicam 
dovoliti, da sprejmejo ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja vseh ali nekaterih 
GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ter te ukrepe spremenijo, 
kot se jim zdi ustrezno, na vseh stopnjah 
odobritve ali ponovne odobritve zadevnih 
GSO ali njihovega umika s trga. To je 
treba uporabljati tudi za gensko 
spremenjene sorte semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, ki se 
dajejo na trg v skladu z ustrezno 
zakonodajo o trženju semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin ter zlasti 
v skladu z direktivama 2002/53/ES in 
2002/55/ES. Ukrepi se morajo nanašati le 
na gojenje GSO, ne pa na prosti pretok in 
uvoz gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
ločenih proizvodov ali v proizvodih ter 

(7) Zato je treba državam članicam 
dovoliti, da sprejmejo ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja nekaterih GSO, 
skupin GSO, opredeljenih kot sorte 
pridelkov, ali vseh GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, če so 
bili ti ukrepi predhodno predmet presoje 
vplivov in javnega posvetovanja ter so 
sprejeti in javno dostopni vsem nosilcem 
dejavnosti, tudi pridelovalcem, najmanj 
dvanajst mesecev pred začetkom setve. Ta 
izbira, ki je prepuščena državam 
članicam, je neposredno povezana z 
njihovo suverenostjo pri teritorialnem 
upravljanju in razvoju ter rabi zemljišč in 
s potrebo po ohranjanju raznolikosti 
ekosistemov. To je treba uporabljati tudi za 
gensko spremenjene sorte semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, ki se 
dajejo na trg v skladu z ustrezno 



AD\858438SL.doc 7/17 PE454.352v02-00

SL

njihovih pridelkov. Podobno ne smejo 
vplivati na gojenje gensko nespremenjenih 
sort semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin, v katerih se ugotovijo naključne ali 
tehnično neizogibne sledi GSO, odobrenih 
v EU.

zakonodajo o trženju semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin ter zlasti 
v skladu z direktivama 2002/53/ES in 
2002/55/ES. Ukrepi se morajo nanašati le 
na gojenje GSO, ne pa na prosti pretok in 
uvoz gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
ločenih proizvodov ali v proizvodih ter 
njihovih pridelkov. Podobno ne smejo 
vplivati na gojenje gensko nespremenjenih 
sort semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin, v katerih se ugotovijo naključne ali 
tehnično neizogibne sledi GSO, odobrenih 
v EU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s pravnim okvirom za 
odobritev GSO država članica ne more 
spremeniti ravni zaščite zdravja ljudi ali 
živali in okolja v EU in tak položaj je treba 
ohraniti. Vendar lahko države članice 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
vseh ali nekaterih GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu 
sprejmejo na podlagi drugačnih razlogov 
javnega interesa, kot so že obravnavani v 
usklajenem sklopu pravil EU, ki že 
določajo postopke za upoštevanje tveganja 
za zdravje in okolje, ki jih lahko povzroči 
uporaba GSO za gojenje. Poleg tega 
morajo biti ti ukrepi v skladu s 
Pogodbama, zlasti glede načela 
nerazlikovanja med nacionalnimi in tujimi 
proizvodi ter členov 34 in 36 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, in z ustreznimi 
mednarodnimi obveznostmi Unije, zlasti v 
Svetovni trgovinski organizaciji. 

(8) V skladu s pravnim okvirom za 
odobritev GSO država članica ne more 
spremeniti ravni zaščite zdravja ljudi ali 
živali in okolja v Uniji in tak položaj je 
treba ohraniti. Vendar lahko države članice 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
nekaterih GSO, skupin GSO, opredeljenih 
kot sorte pridelkov, ali vseh GSO na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu sprejmejo na podlagi drugačnih 
ustrezno utemeljenih razlogov javnega 
interesa, kot so že obravnavani v 
usklajenem sklopu pravil Unije, ki že 
določajo postopke za upoštevanje tveganja 
za zdravje in okolje, ki jih lahko povzroči 
uporaba GSO za gojenje. Jasno opredeljen 
pojem obvladovanja tveganja v Uredbi ES 
št. 178/2002 pa bi lahko uporabili kot 
osnovo za utemeljitev teh ukrepov.
Utemeljijo se lahko na podlagi splošnih 
ciljev politike, kot so: 
– potreba po ohranjanju posebnih vrst 
kmetijstva, na primer ekološkega 
kmetovanja ali kmetovanja visoke 
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naravne vrednosti,
– razlogi, povezani z varstvom raznolikosti 
kmetijske proizvodnje,
– varstvo območij brez GSO, če veljavni 
ukrepi za soobstoj ne zagotavljajo 
zadostnega varstva,
– nemožnost soobstoja zaradi posebnih 
geografskih razmer (na primer majhni 
otoki, hribi, majhno državno ozemlje),
– družbenoekonomski razlogi, na primer 
varstvo specifičnih hribovskih proizvodov 
in politika ali označbe za kakovost 
proizvodov, 
– širši cilji okoljske politike, na primer 
posebni habitati, ekosistemi, biotska 
raznovrstnost, pojav odpornosti in 
ohranjanje krajinskih značilnosti, 
– upravljanje ozemlja ali načrtovanje rabe 
zemljišč,
– drugi upravičeni razlogi v javnem 
interesu ali ki obravnavajo pomisleke 
javnosti ter so ustrezno utemeljeni, 
sorazmerni in nediskriminatorni.
Poleg tega morajo biti ti ukrepi v skladu s 
Pogodbama, zlasti glede načela 
nerazlikovanja med nacionalnimi in tujimi 
proizvodi, načela sorazmernosti ter 
členov 34 in 36 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in z ustreznimi 
mednarodnimi obveznostmi Unije, zlasti v 
Svetovni trgovinski organizaciji. Ukrepi bi 
morali zagotoviti tudi ustrezno 
spoštovanje načela svobodne izbire 
kmetov in potrošnikov. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
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za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da se 
pri prepovedi gojenja GSO na svojem 
ozemlju sklicujejo na druge razloge, kot je 
znanstvena ocena tveganja za okolje in 
zdravje. Poleg tega eden od namenov 
Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov1, tj. da se Komisiji omogoči 
sprejemanje zavezujočih aktov na ravni 
EU, ne bi bil izpolnjen s sistematično 
priglasitvijo ukrepov držav članic na 
podlagi navedene direktive. Ker cilj 
ukrepov, ki jih lahko države članice 
sprejmejo na podlagi te uredbe, ne more 
biti dajanje GSO na trg, tj. ta uredba ne 
spreminja pogojev za dajanje na trg GSO, 
odobrenih na podlagi obstoječe 
zakonodaje, se zdi, da postopek priglasitve 
iz Direktive 98/34/ES ni najustreznejše 
sredstvo za obveščanje Komisije. Zato se z 
odstopanjem od Direktive 98/34/ES ne 
uporabljajo. Zdi se, da je preprostejši 
sistem za priglasitev nacionalnih ukrepov 
pred njihovim sprejetjem ustreznejše 
orodje, s katerim se lahko Komisija seznani 
s temi ukrepi. Ukrepi, ki jih nameravajo 
sprejeti države članice, se tako skupaj z 
razlogi zanje sporočijo Komisiji in drugim 
državam članicam v vednost en mesec pred 
sprejetjem.

za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje prožnosti državam članicam, da 
se pri omejitvi ali prepovedi gojenja GSO 
na svojem ozemlju ali njegovem delu 
sklicujejo na ustrezno utemeljene razloge v 
javnem interesu, navedene v uvodni izjavi 
8 te uredbe, ki se razlikujejo od razlogov, 
povezanih z znanstveno oceno tveganja za 
okolje in zdravje, opravljeno v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES, da bi 
olajšali postopek odločanja o GSO v Uniji. 
Poleg tega eden od namenov Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju 
tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov1, tj. da se Komisiji omogoči 
sprejemanje zavezujočih aktov na ravni 
EU, ne bi bil izpolnjen s sistematično 
priglasitvijo ukrepov držav članic na 
podlagi navedene direktive. Ker cilj 
ukrepov, ki jih lahko države članice 
sprejmejo na podlagi te uredbe, ne more 
biti dajanje GSO na trg, tj. ta uredba sama 
po sebi ne spreminja pogojev za dajanje na 
trg GSO, odobrenih na podlagi obstoječe 
zakonodaje, se zdi, da postopek priglasitve 
iz Direktive 98/34/ES ni najustreznejše 
sredstvo za obveščanje Komisije. Zato se z 
odstopanjem od Direktive 98/34/ES ne 
uporabljajo. Zdi se, da je preprostejši 
sistem za priglasitev nacionalnih ukrepov 
pred njihovim sprejetjem ustreznejše 
orodje, s katerim se lahko Komisija seznani 
s temi ukrepi. Ukrepi, ki jih nameravajo 
sprejeti države članice, se tako skupaj z 
razlogi zanje sporočijo Komisiji in drugim 
državam članicam v vednost en mesec pred 
sprejetjem.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala v skladu s sklepi 
Sveta za okolje z dne 4. decembra 2008 ter 
da bi zagotovila spoštovanje svobodne 
izbire in celovito izvajanje načela 
sorazmernosti, ponovno oceniti ustrezne 
pragove za označevanje sledi GSO v 
konvencionalnih semenih. Tej oceni bi 
morala priložiti ustrezne predloge o 
usklajenih metodah vzorčenja in analize 
sledi, zlasti o določitvi omejitev minimalne 
učinkovitosti metod za odkrivanje.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
Člen 26a(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno 
prisotnost GSO v drugih proizvodih.“

Obrazložitev

Za države članice bi moralo biti obvezno sprejetje ustreznih ukrepov za urejanje soobstoja na 
njihovem ozemlju, da bi zagotovili svobodno izbiro in bi preprečili čezmejne težave zaradi 
pomanjkljive ureditve soobstoja. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Direktivo 2001/18/ES se z učinkom od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe vstavi
naslednji člen:

(1) Z učinkom od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe se vstavijo naslednji 
členi:

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo ukrepe za 
omejitev ali prepoved gojenja vseh ali 
nekaterih GSO, ki so odobreni v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbe (ES) št. 
1829/2003 in sestojijo iz gensko 
spremenjenih sort, danih na trg v skladu z 
ustrezno zakonodajo EU o trženju semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, če:

Države članice lahko sprejmejo ukrepe za 
omejitev ali prepoved gojenja nekaterih 
GSO, skupin GSO, opredeljenih kot sorte 
pridelkov, ali vseh GSO, ki so odobreni v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbe 
(ES) št. 1829/2003 in sestojijo iz gensko 
spremenjenih sort, danih na trg v skladu z 
ustrezno zakonodajo EU o trženju semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, če:

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) navedeni ukrepi temeljijo na razlogih, 
ki niso povezani z oceno škodljivega 
vpliva na zdravje in okolje, ki ga lahko 

(a) navedeni ukrepi:
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povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(i) temeljijo na drugih razlogih, kot jih 
zajema usklajena znanstvena ocena 
tveganja za zdravje in okolje, opravljena v 
skladu z delom C Direktive 2001/18/ES, ki 
ga lahko povzroči namerno sproščanje 
GSO ali njihovo dajanje na trg, jasno 
opredeljen pojem obvladovanja tveganja v 
Uredbi ES št. 178/2002 pa bi lahko 
uporabili kot osnovo za utemeljitev 
nacionalnih/regionalnih omejevalnih 
ukrepov;

(ii) se lahko utemeljijo na podlagi 
splošnih ciljev politike, kot so: 
– potreba po ohranjanju posebnih vrst 
kmetijstva, na primer ekološkega 
kmetovanja ali kmetovanja visoke 
naravne vrednosti,
– razlogi, povezani z varstvom raznolikosti 
kmetijske proizvodnje,
– varstvo območij brez GSO, če veljavni 
ukrepi za soobstoj ne zagotavljajo 
zadostnega varstva,
– nemožnost soobstoja zaradi posebnih 
geografskih razmer (na primer majhni 
otoki, hribi, majhno državno ozemlje),
– družbenoekonomski razlogi, na primer 
varstvo specifičnih hribovskih proizvodov 
in politika ali označbe za kakovost 
proizvodov, 
– širši cilji okoljske politike, na primer 
posebni habitati, ekosistemi, biotska 
raznovrstnost in ohranjanje krajinskih 
značilnosti, 
– upravljanje ozemlja ali načrtovanje rabe 
zemljišč,
– drugi upravičeni razlogi v javnem 
interesu ali ki obravnavajo pomisleke 
javnosti ter so ustrezno utemeljeni, 
sorazmerni in nediskriminatorni.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26b – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) navedeni ukrepi zagotavljajo 
ustrezno spoštovanje načela svobodne 
izbire kmetov in potrošnikov; 

Obrazložitev

Spoštovati je treba temeljno načelo svobodne izbire kmetov in potrošnikov, saj bo tako 
zagotovljena sorazmernost ukrepov, upoštevanje interesov vseh zainteresiranih strani in 
izvajanje razprav o gojenju GSO v regijah. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – alinea 1 – točka (a b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) navedeni ukrepi so bili predhodno 
predmet presoje vplivov, ki je pokazala, da 
so potrebni in sorazmerni;

Obrazložitev

Da bi potrdili pravno veljavnost ukrepov za omejevanje ali prepoved gojenja GSO, ki so jih 
sprejele države članice, bi bilo treba izvesti predhodno presojo vplivov, da bi dokazali 
potrebo in sorazmernost predvidenih ukrepov. V primeru sporov v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije, bi ta presoja vplivov omogočila zaščito sprejetih ukrepov.

Predlog spremembe 14
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – alinea 1 – točka (a c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) navedeni ukrepi so bili predhodno 
predmet javnega posvetovanja, ki je 
trajalo najmanj trideset dni;

Obrazložitev

Da bi pristojnim nacionalnim organom omogočili sprejemanje premišljenih odločitev, morajo 
imeti zainteresirane strani možnost, da pred sprejetjem takšnih ukrepov, ki lahko vplivajo na 
različne sektorje, dajo svoje pripombe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točka (a d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ad) so navedeni ukrepi sprejeti in javno 
dostopni vsem nosilcem dejavnosti, tudi 
pridelovalcem, najmanj dvanajst mesecev 
pred začetkom setve;

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – alinea 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so v skladu s Pogodbama. b) so v skladu s Pogodbama, zlasti z 
načelom sorazmernosti, in mednarodnimi 
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obveznostmi Unije.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija preuči potrebo po usklajevanju 
metod vzorčenja in analize za neodobrene 
GSO, ki so z nizko stopnjo prisotni v 
semenih, in zlasti potrebo po določitvi 
omejitev minimalne učinkovitosti metod 
za odkrivanje.

Obrazložitev

Pomanjkanje usklajenosti sili države članice k uporabi različnih pravil, ki neizogibno 
povzročajo izkrivljanje konkurence, saj podjetja lahko prilagajajo trgovinske tokove. Primeri 
sledi neodobrenih GSO v partijah uvoženega semena so pogoste kljub ukrepom, ki so jih 
sprejeli nosilci dejavnosti, zato je treba predvideti isti postopek, kot ga je predlagala 
Komisija za krmo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26ba
Označevanje „brez GSO“

Komisija predlaga usklajene pogoje, pod 
katerimi se lahko nosilci dejavnosti 
sklicujejo na navedbe, ki se nanašajo na 
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odsotnost GSO v proizvodih.

Obrazložitev

Smernice z dne 13. julija 2010, ki se nanašajo na soobstoj pridelkov, kažejo, da države 
članice lahko sprejemajo ukrepe v izogib gospodarskim vplivom, povezanim s prisotnostjo 
GSO, katerih prag je nižji od 0,9-odstotnega praga za označevanje v Skupnosti. Da bi se 
izognili izkrivljanju konkurence, bi morali biti pogoji, pod katerimi se lahko nosilci dejavnosti 
sklicujejo na navedbe, ki se nanašajo na odsotnost GSO v proizvodih, usklajeni na ravni 
Skupnosti.
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