
AM\861210SL.doc PE460.799v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2010/0208(COD)

17.3.2011

PREDLOGI SPREMEMB
10–114

Osnutek poročila
Corinne Lepage
(PE456.911v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2010/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO 
na svojem ozemlju

Predlog uredbe – akt o spremembi
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))



PE460.799v02-00 2/74 AM\861210SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\861210SL.doc 3/74 PE460.799v02-00

SL

Predlog spremembe 10
Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača Predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Predlog spremembe 11
Sandrine Bélier

Predlog uredbe – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača Predlog 
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Komisije.

Or. en

Obrazložitev

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Predlog spremembe 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača Predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog ima veliko pomanjkljivosti (glej pravna mnenja pravnih služb EP in Sveta); ne 
podaja ustreznega odgovora na sklepe Sveta iz leta 2008, ki jih je treba v celoti izvesti, ter ne 
preprečuje okuženosti konvencionalnih ali ekoloških pridelkov.

Predlog spremembe 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2001/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 
o namernem sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v okolje in 
razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS 
ter Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi vzpostavljata celovit pravni 
okvir za odobritev gensko spremenjenih 
organizmov (GSO), ki se v celoti uporablja 
za GSO, ki se po vsej EU uporabljajo za 
gojenje v obliki semen ali drugega 
razmnoževalnega materiala rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: GSO za gojenje).

(1) Direktiva 2001/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 
o namernem sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v okolje in 
razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS 
ter Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi v skladu s previdnostnim 
načelom vzpostavljata celovit pravni okvir 
za odobritev gensko spremenjenih 
organizmov (GSO), ki se v celoti uporablja 
za GSO, ki se po vsej EU uporabljajo za 
gojenje v obliki semen ali drugega 
razmnoževalnega materiala rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: GSO za gojenje).

Or. en

Obrazložitev

Po Pogodbi morajo ukrepi EU v zvezi z okoljem temeljiti na načelu preventivnega ukrepanja. 
Če neka dejavnost lahko ogrozi zdravje ljudi in okolje, je treba sprejeti previdnostne ukrepe.

Predlog spremembe 14
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

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, ob upoštevanju neposrednih in 
posrednih učinkov, takojšnih učinkov, 
učinkov z zakasnitvijo, ter kumulativnih 
dolgoročnih učinkov na zdravje ljudi in 
okolje, v skladu s Prilogo II Direktive 
2001/18/ES. Cilj tega postopka odobritve 
je zagotovitev visoke ravni zaščite življenja 
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in zdravja ljudi, zdravja in dobrega počutja 
živali, okolja in interesov potrošnikov ter 
učinkovitega delovanja notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 15
Justas Vincas Paleckis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

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 
posredno in neposredno kratkoročno in 
dolgoročno tveganje za zdravje ljudi in za 
okolje, 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.

Or. en

Predlog spremembe 16
Rovana Plumb

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

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 
posredno in neposredno kratkoročno in 
dolgoročno 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 
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notranjega trga.

Or. ro

Predlog spremembe 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

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. Cilj tega postopka odobritve je 
zagotovitev visoke ravni zaščite življenja 
in zdravja ljudi, zdravja in dobrega počutja 
živali, okolja in interesov potrošnikov ter 
obravnavanje etičnih in družbenih 
pomislekov državljanov.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti je pomembno spoštovanje etičnih načel, priznanih v posamezni državi članici. Ker je 
pravna podlaga spremenjena na člen 192 Pogodbe, omemba učinkovitega delovanja 
notranjega trga ni več potrebna.

Predlog spremembe 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Teodoros 
Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio
Berlato

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na podlagi tega sklopa zakonodaje se 
bo za vsak GSO za gojenje posebej ocenilo 

(2) Na podlagi tega sklopa zakonodaje se 
bo za vsak GSO za gojenje posebej ocenilo 
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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.

tveganje, preden bo odobren za dajanje na 
trg Unije. V skladu s sklepi Sveta o okolju 
z dne 4. decembra 2008 bo treba to oceno 
izboljšati, zlasti z večjim upoštevanjem 
regionalnih in lokalnih posebnosti v 
okviru ocenjevanja evropskega organa za 
varnost hrane. 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. Stremeti je treba za 
dosego in ohranjanje enako visoke ravni 
zaščite zdravja in okolja na celotnem 
ozemlju Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Sklepi Sveta z dne 4. decembra 2008 zahtevajo boljše izvajanje sedanjega zakonodajnega 
okvira, zlasti z izboljšanjem ocene tveganja, ki naj bolj upošteva regionalne in lokalne 
posebnosti. Opozoriti je treba na dejstvo, da je v okviru ocene, usklajene na ravni Unije, treba 
upoštevati tveganja za posebne ekosisteme, da se zaščitijo potrošniki in okolje na celotnem 
ozemlju.

Predlog spremembe 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V skladu s sklepi Sveta za okolje z 
dne 4. decembra 2008 bi morala Komisija 
prednostno zagotoviti pravilno izvajanje 
določb Direktive 2001/18/ES, zlasti zahtev 
iz Priloge II o oceni okoljskega tveganja. 
Novih različic GSO se ne sme odobriti 
dokler se pravilno ne izvedejo določbe o 
oceni tveganja.
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Or. en

Obrazložitev

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Predlog spremembe 20
Dan Jørgensen

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija bi morala predvsem 
zagotoviti izvedbo sklepov Sveta za okolje 
z dne 4. decembra 2008, in sicer pravilno 
izvajanje pravnih zahtev iz Priloge II 
Direktive 2001/18/ES, ki zadevajo oceno 
tveganja GSO. Komisija bi morala zlasti 
zagotoviti: temeljito oceno dolgoročnih 
vplivov gensko spremenjenih pridelkov na 
okolje , pa tudi njihovih morebitnih 
učinkov na neciljne organizme; ustrezno 
upoštevanje značilnosti prejemnih okolij 
in zemljepisnih območij, v katerih se 
lahko gojijo gensko spremenjene rastline; 
oceno morebitnih posledic za okolje, ki jih 
povzročijo spremembe pri uporabi 
herbicidov, povezanih z na herbicide 
odpornimi genetsko spremenjenimi 
rastlinami; ustrezno upoštevanje 
znanstvenih pomislekov držav članic; 
izvedba izvedbo neodvisnih raziskav o 
morebitnih tveganjih GSO; zagotavljanje 
ustreznih sredstev za tovrstne raziskave; 
zagotavljanje dostopa do vsega 
potrebnega materiala za neodvisne 
raziskovalce, ob upoštevanju pravic 
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intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba Komisije ne razrešuje odgovornosti za zagotavljanje ustreznega izvajanja 
zakonodaje EU glede usklajenega postopka odobritve v skladu z delom C Direktive 
2001/18/ES.

Predlog spremembe 21
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Treba je opozoriti na točko 10 
sklepov zasedanja Sveta za okolje z dne 4. 
decembra 2008, ki poziva Evropsko 
agencijo za varnost hrane in države 
članice, naj si prizadevajo za oblikovanje 
široke mreže znanstvenih organizacij, ki 
predstavljajo vse discipline, tudi tiste, 
povezane z okoljevarstvenimi vprašanji, z 
oceno tveganja, povezanega z gojenjem ali 
uporabo gensko spremenjenih rastlin v 
hrani in krmi, v skladu s 36. členom 
Uredbe 178/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane1, ter 
tako zagotoviti učinkovito usklajevanje in 
sodelovanje med znanstveniki, in 
poudarja pomen dosledne uporabe člena 
30 uredbe (ES) št. 178/2002, ki poziva 
EFSA k stalni pripravljenosti, da bi lahko 
že v zgodnji fazi ugotovila, ali med 
znanstvenimi mnenji prihaja do 
morebitnih razhajanj, ter k sodelovanju z 
državami članicami in nacionalnimi 
organi pri razreševanju oziroma 
pojasnjevanju spornih znanstvenih 
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vprašanj;
1 UL L 31, 1. 2. 2002, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V okviru te uredbe in pri njenem 
izvajanju je treba upoštevati previdnostno 
načelo.

Or. en

Obrazložitev

Po Pogodbi morajo ukrepi EU v zvezi z okoljem temeljiti na načelu preventivnega ukrepanja. 
Če neka dejavnost lahko ogrozi zdravje ljudi in okolje, je treba sprejeti previdnostne ukrepe.

Predlog spremembe 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ko se GSO odobri za gojenje v skladu z 
zakonodajnim okvirom EU za GSO in 
izpolnjuje zahteve zakonodaje EU za 
trženje semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin glede sorte za na trg, 
države članice ne smejo prepovedati, 
omejiti ali ovirati njegovega prostega
prometa na svojem ozemlju, razen pod 

(4) Tudi če se GSO odobri za gojenje v 
skladu z zakonodajnim okvirom EU za 
GSO in izpolnjuje zahteve zakonodaje EU 
za trženje semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin glede sorte za na trg, bi 
morale države članice imeti možnost 
prepovedati, omejiti ali ovirati njegov
prosti promet na svojem ozemlju, razen 
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pogoji iz zakonodaje EU. pod pogoji iz zakonodaje EU.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje gojenja GSO je izredno občutljivo in zaradi tega je treba državam članicam 
omogočiti odstopanje od pravnega reda EU, če in ko se jim to zdi potrebno.

Predlog spremembe 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Do sedaj opravljene raziskave kažejo, 
da imajo rastline varovalne sisteme pred 
eksogeno vključitvijo v genom, ki 
preprečujejo horizontalni prenos genov, 
ter da ti sistemi vključujejo utišanje in 
degradacijo eksogenih sekvenc.

Or. es

Predlog spremembe 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se temeljiteje obravnava v 
državah članicah na nacionalni, regionalni 
ali lokalni ravni. Vprašanja o dajanju na 
trg in uvozu GSO je treba še naprej urejati 
na ravni EU zaradi ohranitve notranjega 
trga. Pri gojenju GSO bo morda v 
nekaterih primerih potrebna večja 
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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.

prožnost, saj je to vprašanje z izrazito 
lokalno/regionalno razsežnostjo. Vendar 
prožnost ne bi smela ogrožati skupnega 
postopka odobritve. V skladu s členom 
2(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije
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 Unije, pod 
pogojem, da ta pravila ne ogrožajo 
svobode gibanja in trženja gensko 
spremenjenih proizvodov in semen.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da prožnost, ki jo državam članicam omogoča člen 26b, ne ovira 
delovanja enotnega trga in skupnega postopka za odobritev GSO.

Predlog spremembe 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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 

(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. 
Poleg tega usklajene okoljske in 
zdravstvene ocene tveganja morda ne bi 
obravnavale vseh možnih vplivov gojenja 
GSO v različnih regijah in ekosistemih. V 
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GSO zakonito odobren za dajanje na trg 
EU.

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.

Or. en

Obrazložitev

Treba poudariti, da se lahko okoljska in zdravstvena tveganja, v različnih regijah razlikujejo, 
kar seveda ne postavlja pod vprašaj vloge Evropske agencije za varnost hrane kot
ocenjevalke. Države članice so bolje pripravljene za preučevanje in presojanje vplivov na 
različne ekosisteme.

Predlog spremembe 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 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.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Julie Girling

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. 
Ta sistem za odobritve bi moral biti edina 
podlaga za znanstveno oceno tveganja za 
zdravje in okolje, ter bi moral potekati 
vzporedno z ukrepi, ki so jih države 
članice obvezne sprejeti na podlagi člena 
26a Direktive 2001/18/ES, kot jo 
spreminja ta uredba, za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih.

Or. en

Predlog spremembe 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

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 

(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 morajo
države članice sprejeti na podlagi 
člena 26a Direktive 2001/18/ES znotraj 
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preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih.

svojih meja in v čezmejni politiki za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi proti okuženosti morajo biti obvezni za države članice, da bi kmete, ki ne proizvajajo 
gensko spremenjenih organizmov, zaščitili pred okužbo GSO.

Predlog spremembe 30
Daciana Octavia Sârbu

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 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 morajo
države članice sprejeti na podlagi 
člena 26a Direktive 2001/18/ES znotraj 
svojih meja in v čezmejni politiki za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih.

Or. en

Predlog spremembe 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 



AM\861210SL.doc 17/74 PE460.799v02-00

SL

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 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 morajo
države članice sprejeti na podlagi 
člena 26a Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 7 poročevalke. Morebitno gojenje GSO konvencionalnim 
ali ekološkim kmetom ne bi smelo povzročiti dodatnih stroškov. Zato bi moralo za države 
članice biti obvezno, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih, kar je po sedanjem besedilu člena 26a neobvezno.

Predlog spremembe 32
Horst Schnellhardt

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 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. Ta svoboda držav 
članic pri delovanju pa ne sme povzročiti 



PE460.799v02-00 18/74 AM\861210SL.doc

SL

izkrivljanja konkurence med kmeti v 
različnih državah članicah Unije in med 
različnimi načini gojenja (ekološkim, 
konvencionalnim, z GSO in drugimi).

Or. de

Predlog spremembe 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 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. Manevrski prostor, ki 
ga imajo države članice, ne bi smel 
izkrivljati konkurence med kmeti v 
različnih državah članicah.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 

(7) Zato je treba državam članicam 
dovoliti, da sprejmejo ukrepe za omejitev 
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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 
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.

ali prepoved gojenja GSO na podlagi 
posameznih primerov na svojem celotnem 
ozemlju, če te ukrepe sprejmejo najmanj 
dvanajst mesecev pred začetkom rastne 
sezone in imajo do njih javen dostop vsi 
gospodarski akterji, vključno s kmeti, ter 
te ukrepe spremenijo, kot se jim zdi 
ustrezno, na vseh stopnjah odobritve ali 
ponovne odobritve zadevnih GSO ali 
njihovega umika s trga. Ti ukrepi ne bi 
smeli ogroziti cilja o uskladitvi zakonodaje 
držav članic iz Direktive 2001/18/ES in 
Uredbe (ES) št. 1829/2003. Sprejetje teh 
ukrepov je treba omogočiti 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 bi se morali 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 bi smeli
vplivati na gojenje gensko nespremenjenih 
sort semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin, v katerih se ugotovijo naključne ali 
tehnično neizogibne sledi GSO, odobrenih 
v Uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni omejitveni ukrepi morajo biti prilagojeni posebnostim kultur, saj lahko GSO 
različnim regijam prinesejo različna tveganja in različne ugodnosti. Poleg tega nacionalne 
odločitve o prepovedi ne smejo ogrožati gospodarskega ravnovesja na kmetijah. Kmetje so 
lahko s predelovalnimi podjetji podpisali pogodbe o dobavi blaga pred uvedbo prepovedi, 
nespoštovanje tovrstnih pogodb pa bi za kmetije imelo lahko velike finančne posledice.
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Predlog spremembe 35
Julie Girling

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 
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.

(7) Zato je treba državam članicam 
dovoliti, da za vsak primer posebej
sprejmejo ukrepe za omejitev ali prepoved 
gojenja vseh ali nekaterih GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, pod 
pogojem, da so ti ukrepi sprejeti najmanj 
tri mesece pred začetkom rastne sezone in 
v tem času dostopni vsem zadevnim 
operaterjem, tudi pridelovalcem, ter te 
ukrepe spremenijo, kot se jim zdi ustrezno. 
Ukrepi morajo temeljiti razlogih, ki še 
niso 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. 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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 36
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Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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 
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.

(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. Gojenje je 
namreč tesno povezano z rabo zemljišč in 
varstvom živalskih in rastlinskih vrst, ki 
sta še vedno pod obsežno pristojnostjo 
držav članic. Za nacionalna ozemlja je 
značilna velika raznolikost ekosistemov. 
Vsak vpliv na te ekosisteme, zlasti možne 
spremembe kmetijskih praks, ima lahko 
tudi zdravstvene posledice. Možnost 
sprejetja teh ukrepov 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 
njihovih pridelkov.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe št. 4. Komisija zagovarja uporabo načela 
subsidiarnosti in priporočil z vprašanjem soobstoja zaradi raznolikosti kmetijskih praks med 
državami članicami in znotraj njih. Za nacionalna ozemlja je značilna velika raznolikost 
ekosistemov. Spremembe v kmetijski praksi zaradi gojenja GSO imajo lahko tudi zdravstvene 
posledice.
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Predlog spremembe 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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 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 razlogov javnega 
interesa. Med razlogi držav članic je lahko 
upoštevanje okoljskih ali zdravstvenih 
posledic, ki niso zajete v oceni tveganja iz 
dela C Direktive 2001/18/ES in se zato 
lahko pri njih vsaj deloma upoštevajo 
znanstveni podatki, povezani z okoljskimi 
posledicami za prejemna okolja na 
nacionalni, lokalni in regionalni ravni ali 
se nanašajo na obstojnost znanstvene 
negotovosti v zvezi z okoljskimi ali 
zdravstvenimi vplivi, pregledanimi med 
postopkom ocenjevanja tveganja, ali 
odsotnosti ali pomanjkanja podatkov o 
možnih negativnih vplivih. Ti razlogi so 
lahko odvisni tudi od dejavnikov, ki niso 
neposredno povezani z oceno tveganja, 
temveč z njegovim obvladovanjem ali 
drugimi nacionalnimi politikami. Med 
razlogi držav članic so lahko tudi tveganje 
razvoja odpornosti pri plevelu ali v ciljnih 
organizmih, invazivni potencial rastline, 
preprečevanje negativnih vplivov na 
okolje ali zdravstvenih vplivov 
netrajnostne kmetijske prakse ter 
varovanje in ohranjanje kmetijske prakse, 
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ki ohranja trajnost ekosistemov. Med 
drugim lahko vključujejo socialno-
ekonomske vidike, na primer praktično 
izvedljivost in stroške ukrepov iz člena 26b 
Direktive 2001/18/ES, da bi preprečili 
nenamerno prisotnost GSO v drugih 
proizvodih, razdrobljenost ozemlja, 
spremenjene kmetijske prakse, povezane z 
ureditvami o intelektualni lastnini, ali 
cilje socialne politike, na primer 
ohranjanje raznolikosti ali posebnosti 
kmetijskih praks. 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.

Or. en

Obrazložitev

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Predlog spremembe 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 

(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 



PE460.799v02-00 24/74 AM\861210SL.doc

SL

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.

ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
vseh ali nekaterih GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu 
sprejmejo na podlagi razlogov javnega 
interesa, ki dopolnjujejo že ocenjene v 
skladu z usklajenim sklopom pravil Unije 
ali se od njih razlikujejo. Med razlogi 
držav članic je lahko upoštevanje 
okoljskih posledic, ki niso zajete v oceni 
tveganja iz dela C Direktive 2001/18/ES, 
ali drugi upravičeni razlogi, kot so: 
odsotnost ali pomanjkanje ustreznih 
podatkov o morebitnih negativnih vplivih 
gensko spremenjenih organizmov na 
ekosisteme in zdravje ljudi v posamezni 
državi članici; invazivnost in trdovratnost 
genetsko spremenjenih rastlin; razlogi v 
zvezi s spremembami kmetijske prakse, 
povezanimi z gojenjem GSO, ki izhajajo iz 
negativnih vplivov na okolje ali na 
zdravje; razlogi za ohranjanje in razvoj 
kmetijskih praks, ki ponujajo najboljšo 
kombinacijo proizvodnje in trajnosti 
ekosistema, ali obstoj praks, ki 
nadomeščajo gojenje GSO, ter boljše 
tehnične, ekonomske in okoljske 
učinkovitosti. 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.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imele pravno vzdržne utemeljitve, morajo imeti države članice pravico, da utemeljijo 
prepoved ali omejitev pridelave gensko spremenjenih organizmov na podlagi okoljskih ali 
zdravstvenih vplivov, ki lahko izhajajo iz namernega sproščanja ali dajanja GSO v promet.



AM\861210SL.doc 25/74 PE460.799v02-00

SL

Predlog spremembe 39
Dan Jørgensen

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 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 razlogov javnega 
interesa. Ti ukrepi lahko temeljijo na 
razlogih, povezanih z okoljskimi ali 
zdravstvenimi posledicami, ki lahko 
izhajajo iz namernega sproščanja GSO ali 
njihovega dajanja na trg, poleg okoljskih 
posledic, preučenih pri procesu ocene 
tveganja v skladu z delom C Direktive 
2001/18 / ES, ali ki niso bili obravnavani 
ali ustrezno pregledani v okviru te presoje 
Nacionalni ukrepi lahko med drugim 
temeljijo na naslednjih razlogih: 
odsotnost ali pomanjkanje podatkov o 
morebitnih negativnih vplivih GSO na 
okolje ali javno zdravje v državi članici, 
ali vztrajna znanstvena negotovost o 
možnih okoljskih ali zdravstvenih vplivih, 
preučenih med oceno tveganja v skladu z 
delom C Direktive 2011/18/EC; 
preprečevanje negativnih vplivov na 
okolje ali zdravje, ki jih povzročajo 
kmetijske prakse, povezane s pridelavo 
GSO; varstvo ekološko trajnostnih 
načinov kmetovanja ter izboljšanje 
rodovitnosti tal in biotske raznovrstnosti. 
Nacionalni ukrepi lahko temeljijo tudi na 
drugih upravičenih dejavnikih, ki bi lahko 
izhajali iz namernega sproščanja ali 
dajanja GSO v promet. Poleg tega morajo 
biti ti ukrepi v skladu s Pogodbama, zlasti 
glede načela nerazlikovanja med 
nacionalnimi in tujimi proizvodi ter 
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členov 34 in 36 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in z ustreznimi 
mednarodnimi obveznostmi Unije, zlasti v 
Svetovni trgovinski organizaciji.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se dovoli, da sprejmejo nacionalne ukrepe iz razlogov, povezanih z 
okoljem, zdravjem ali zaradi drugih zakonitih dejavnikov, povezanih z namernim sproščanjem 
GSO v okolje, da bi se nacionalnim ukrepom zagotovila pravna trdnost.

Predlog spremembe 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 bi 
bilo treba ohraniti. Vendar lahko države 
članice ukrepe za omejitev ali prepoved 
gojenja GSO za vsak primer posebej na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu sprejmejo na podlagi znanstvenih 
dokazov javnega interesa in drugačnih 
razlogov od tistih, ki 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. Opraviti bi bilo 
treba predhodno študijo o vplivu, ki naj 
pokaže potrebo in sorazmernost ukrepov.
Ti razlogi morajo biti odvisni od 
dejavnikov, povezanih z obvladovanjem 
tveganja ali z drugimi nacionalnimi 
politikami. Ti ukrepi bi morali biti v 
skladu s Pogodbama, zlasti glede načela 
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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. Prav tako 
bi ti ukrepi morali biti v skladu z načelom 
sorazmernosti in spoštovati svobodno 
izbiro kmetov in potrošnikov. Da bi 
dosegli ta cilj, je treba trajanje teh 
ukrepov, ki so jih sprejele države članice, 
omejiti na tri leta ter njihovo podaljšanje 
pogojevati z izvedbo nove študije o vplivu, 
ki bo dokazala njihovo potrebo in 
sorazmernost. Komisija bo ocenila 
potrebo po določitvi pragov za 
označevanje sledi GSO v konvencionalnih
semenih na realističnih, sorazmernih in 
funkcionalnih najnižjih ravneh za vse 
gospodarske subjekte.

Or. fr

Obrazložitev

Izbira o prepovedi na nacionalni ravni mora temeljiti na drugih področji ocenjevanja od 
tistih, ki jih je uporabila Evropska agencija za varnost hrane. V nasprotnem primeru bi šlo za 
dejansko ogrožanje enotnega trga z omogočanjem različnih nacionalnih razlag iste ocene, 
potrjene na ravni Unije. V tem primeru bi lahko prišlo do novih pritožb v Svetovni trgovinski 
organizaciji. Poleg tega se ni mogoče izogniti določitvi tolerančnega praga za zagotovitev 
varovanja gospodarskih interesov vseh ter spoštovanja  načela o svobodni izbiri.

Predlog spremembe 41
Kriton Arsenis

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 

(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 



PE460.799v02-00 28/74 AM\861210SL.doc

SL

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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Gojenje je tesno povezano z uporabo 
zemljišč ter varstvom živalskih in 
rastlinskih vrst, za katere države članice 
obdržijo pomembne pristojnosti; ob 
upoštevanju, da je za nacionalna ozemlja 
značilna velika raznolikost ekosistemov in 
da imajo lahko kakršni koli vplivi na 
ekosistem tudi zdravstvene posledice, bi 
bilo treba državam članicam dati pravico, 
da na svojem ozemlju omejijo ali 
prepovejo pridelavo GSO iz razlogov, 
povezanih z okoljskimi ali zdravstvenimi 
vplivi ali drugimi utemeljenimi dejavniki, 
ki dopolnjujejo dejavnike, preučene v 
postopku ocene tveganja, izvedenem v 
skladu z delom C Direktive 2001/18/ES, 
ali ki niso bili obravnavani ali ustrezno 
rešeni v okviru te ocene;

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da morebitne nacionalne prepovedi GSO utemeljijo z 
zdravstvenimi oziroma okoljskimi pomisleki.

Predlog spremembe 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Omejitve ali prepovedi gojenja 
nekaterih GSO s strani držav članic ne 
smejo na noben način preprečevati ali 
omejevati uporabe dovoljenih GSO v 
drugih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V zgodovini evropskega kmetijstva še 
ni prišlo do invazije poljščine, niti ni 
poljščina povzročila škode okolju ali 
ekosistemom, razen škode, ki jo je 
povzročila uporaba zemljišč za kmetijske 
namene.

Or. es
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Predlog spremembe 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Z novimi tehnikami testiranja za 
oceno genetskega tveganja je bila 
izključena možnost horizontalnega 
prenosa genov z rastlin ali živali na 
človeka, s čemer je bilo znanstveno 
dokazano, da poljščine niso podvržene 
genetski invaziji in jamčijo prehransko 
varnost. Znanstvena razlaga teh 
ugotovitev je, da so vsi znani prebavni 
sistemi specifično namenjeni razgradnji 
biopolimerov v monomere (maščob v 
maščobne kisline, beljakovin v 
aminokisline, nukleinskih kislin v 
nukleotide in ogljikovih hidratov v 
sladkorje), da bi jih organizem porabil.

Or. es

Predlog spremembe 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 
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 

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da 
na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na podlagi zdravstvenih ali 
okoljskih vplivov, do katerih bi lahko 
prišlo ob sproščanju ali dajanju GSO v 
promet, ali na podlagi drugih utemeljenih 
dejavnikov. Poleg tega eden od namenov 
Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 



AM\861210SL.doc 31/74 PE460.799v02-00

SL

predpisov, 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.

postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov, 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.

Or. en

Predlog spremembe 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

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 
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 

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da 
na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na podlagi zdravstvenih ali 
okoljskih vplivov, do katerih bi lahko 
prišlo ob sproščanju ali dajanju GSO v 
promet, ali na podlagi drugih utemeljenih 
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in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi 
postopka za zbiranje informacij na 
področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov, 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.

dejavnikov, ki lahko izhajajo iz 
namernega sproščanja GSO ali njihovega 
dajanja na trg, poleg okoljskih posledic, 
preučenih pri procesu ocene tveganja v 
skladu z delom C Direktive 2001/18 / ES, 
ali ki niso bili obravnavani, ali niso bili 
ustrezno pregledani v okviru te presoje.
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 
predpisov, 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.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da morebitne nacionalne prepovedi GSO utemeljijo z 
zdravstvenimi oziroma okoljskimi pomisleki.
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Predlog spremembe 48
Kathleen Van Brempt

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 
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 
predpisov, 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.

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da 
na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na podlagi okoljskih ali 
drugih utemeljenih dejavnikov, ki lahko 
izhajajo iz namernega sproščanja GSO ali 
njihovega dajanja na trg in ki niso bili 
preučeni v usklajenem postopku, 
predvidenem v delu C Direktive 2001/18/ 
ES, ali niso bili ustrezno obravnavani. 
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 
predpisov, 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.
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Or. en

Predlog spremembe 49
Justas Vincas Paleckis

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 
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 
predpisov, 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.

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da se 
pri prepovedi ali omejitvi gojenja GSO na 
svojem ozemlju sklicujejo na okoljske 
razloge ali druge legitimne dejavnike, ki 
niso bili preučeni v usklajenem postopku, 
predvidenem v delu C Direktive 2001/18 / 
ES. 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 
predpisov, 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 
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sprejetjem.

Or. en

Predlog spremembe 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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 
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 
predpisov, 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 

(9) (9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da se 
pri prepovedi gojenja GSO na svojem 
ozemlju sklicujejo na razloge, ki 
dopolnjujejo razloge, povezane z 
znanstveno oceno tveganja za okolje in 
zdravje, ali se od njih razlikujejo, in ki 
niso bili ustrezno obravnavani med oceno 
tveganja. 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 
predpisov, 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 
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razlogi zanje sporočijo Komisiji in drugim 
državam članicam v vednost en mesec pred 
sprejetjem.

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.

Or. en

Obrazložitev

Based on AM 6 of the Rapporteur.

Predlog spremembe 51
Rovana Plumb

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 
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 
predpisov, 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 

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje svobode državam članicam, da se 
pri prepovedi gojenja GSO na svojem 
ozemlju sklicujejo na razloge, ki 
dopolnjujejo razloge, povezane z 
znanstveno oceno tveganja za okolje in 
zdravje, ali se od njih razlikujejo. 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 predpisov, 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 
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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.

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.

Or. ro

Predlog spremembe 52
Julie Girling

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 
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 
predpisov, 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 

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
za gojenje v državah članicah, ampak 
priznanje prožnosti državam članicam, da 
se pri omejitvi ali prepovedi gojenja GSO 
na svojem ozemlju sklicujejo na druge 
razloge, kot je znanstvena ocena tveganja 
za okolje in zdravje, da bi olajšali 
postopek odločanja v zvezi z 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 
predpisov, 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 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 53
Justas Vincas Paleckis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Zdravstvene pomisleke držav članic 
morata v okviru obstoječe zakonodaje v 
celoti in takoj obravnavati Evropska 
agencija za varnost hrane ter Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 54
Justas Vincas Paleckis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Omejitve ali prepovedi za gojenje 
GSO, ki jih uvedejo države članice, ne 
smejo preprečiti biotehnoloških raziskav, 
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ki se izvajajo pod pogojem, da se pri 
izvajanju upoštevajo vsi potrebni 
varnostni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 55

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
(–1) člen 22 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 22
Prosti pretok blaga
Brez poseganja v člen 23 ali člen 26b 
države članice ne smejo prepovedati, 
omejiti ali preprečiti dajanja v promet 
GSO kot proizvodov ali v proizvodih, 
kadar izpolnjujejo zahteve te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Člen 22 ne bi smel izključiti možnosti, da države članice sprejmejo pravila o omejevanju ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem ozemlju v skladu s členom 26b.

Predlog spremembe 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
(–1a) V člen 25 se vstavi naslednji 
odstavek:
„4a. Dostop do materiala, potrebnega za 
neodvisne raziskave o morebitnih 
tveganjih v zvezi z GSO, kot je semenski 
material, se ne omejuje ali preprečuje, o 
tem pa se ustrezno upoštevajo pravice 
intelektualne lastnine.“

Or. en

Obrazložitev

Svet za okolje je decembra 2008 zaključil, da je treba neodvisnim raziskovalcem omogočiti 
dostop do vsega ustreznega materiala, ob tem pa je treba upoštevati pravice intelektualne 
lastnine. Sedaj neodvisni raziskovalci pogosto ne morejo izvajati raziskav o gensko 
spremenjenih sortah, saj je dostop do dokumentov o njih omejen in kmetje ne smejo 
posredovati gensko spremenjenega materiala v raziskovalne namene. Dostop do gensko 
spremenjenega materiala ne sme biti omejen, da bi države članice lahko raziskale skladnost 
določenih gensko spremenjenih sort z določenim prejemnim okoljem.

Predlog spremembe 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
(–1b) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:
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„1. Države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe, da preprečijo 
nenamerno prisotnost GSO v drugih 
proizvodih na svojem ozemlju ali na 
ozemlju drugih držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 7. Morebitno gojenje GSO konvencionalnim 
ali ekološkim kmetom ne bi smelo povzročiti dodatnih stroškov. Zato je treba od držav članic 
zahtevati, da sprejmejo ukrepe za preprečitev prisotnosti GSO v drugih proizvodih, ki po 
sedanjem besedilu člena 26a niso nujni. Ti ukrepi morajo tudi zagotoviti, da ne bo prihajalo 
do okužb v sosednjih državah članicah, zlasti v njihovih mejnih regijah.

Predlog spremembe 58
Sirpa Pietikäinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
(–1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe, da preprečijo 
nenamerno prisotnost GSO v drugih 
proizvodih znotraj svojih meja ali na 
ozemlju drugih držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi proti okuženosti morajo biti obvezni za države članice, da bi se izognili zlasti okužbam
na mejnem območju med državama.
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Predlog spremembe 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi proti okuženosti morajo biti obvezni za države članice, da kmetje in proizvajalci 
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hrane, ki ne proizvajajo gensko spremenjenih organizmov, ne bi imeli stroškov zaradi okužbe 
z GSO znotraj državnih meja. Sedaj so ukrepi proti okuženosti iz člena 26a Direktive 
2001/18/ES samo prostovoljni, zaradi česar bi lahko države članice svoje kmete in 
proizvajalce pustile nezaščitene pred okužbo z GSO.

Predlog spremembe 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba prisiliti, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi se izognili okužbi 
konvencionalnih pridelkov z GSO. Da bi zagotovili sobivanje gensko spremenjenih in 
konvencionalnih pridelkov je treba v EU vzpostaviti minimalne varovalne pasove. Zato mora 
Komisija pripraviti predlog, da bi se izognili nenamerni okužbi na ozemlju držav članic ali na 
ozemlju držav, ki nanje mejijo.

Predlog spremembe 62
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:
(–1a) Člen 26a(2) se nadomesti z 
naslednjim: 
„2. Komisija pripravi predlog za določitev 
minimalnih varovalnih pasov med polji z 
GSO in polji s konvencionalnim 
pridelkom, da bi se izognili nenamerni 
okužbi z GSO na ozemlju držav članic ali 
na ozemlju držav, ki nanje mejijo.“

Or. en

Obrazložitev

Države članice je treba prisiliti, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi se izognili okužbi 
konvencionalnih pridelkov z GSO. Da bi zagotovili sobivanje gensko spremenjenih in 
konvencionalnih pridelkov je treba v EU vzpostaviti minimalne varovalne pasove. Zato mora 
Komisija pripraviti predlog, da bi se izognili nenamerni okužbi na ozemlju držav članic ali na 
ozemlju držav, ki nanje mejijo.

Predlog spremembe 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 za vsak primer 
posebej sprejmejo ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja posameznih 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:
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Or. en

Predlog spremembe 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 za vsak primer 
posebej sprejmejo ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja 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:

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni omejitveni ukrepi morajo biti prilagojeni posebnostim kultur, saj lahko različni 
GSO različnim regijam prinesejo različna tveganja in različne ugodnosti, pa tudi opraševanje 
ni za vse kulture enako.

Predlog spremembe 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo ukrepe za Države članice lahko sprejmejo ukrepe za 
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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:

omejitev ali prepoved gojenja 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 za vsak primer posebej , na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, če:

Or. en

Predlog spremembe 66
Renate Sommer

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

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, 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 delu 
svojega ozemlja, če:

Or. en

Predlog spremembe 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točka a – uvodni del
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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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8. Okoljski in zdravstveni vidiki se ne smejo 
izključiti iz razlogov za omejevanje pridelovanja.

Predlog spremembe 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) razlogih v zvezi s posledicami na okolje 
ali zdravje, ki bi lahko nastali zaradi 
namernega širjenja GSO ali njihovega 
dajanja na trg, in ki dopolnjujejo okoljske 
ali zdravstvene posledice, ki so bile 
obravnavane med oceno tveganja iz dela 
C te direktive ali ki niso bili zadostno 
obravnavani v tej oceni; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8. Usklajene ocene tveganja morda ne 
obravnavajo vseh možnih vplivov gojenja GSO v različnih regijah in ekosistemih. Države 
članice bi morale biti bolje opremljene za presojo o tveganju za okolje in zdravje na svojem 
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ozemlju.

Predlog spremembe 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) vztrajnih znanstvenih negotovostih o 
okoljskih ali zdravstvenih vplivih, 
preučenih med oceno tveganja v skladu z 
delo C te direktive; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8. Ko znanstvena negotovost o tveganjih 
ostaja, morajo države članice imeti možnost omejiti ali prepovedati pridelavo GSO na svojem 
ozemlju.

Predlog spremembe 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) razlogih, povezanih z neobstoječimi ali 
pomanjkljivimi podatki o morebitnih 
škodljivih vplivih sproščanja GSO na 
ozemlje, biotsko raznovrstnost ali 
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populacijo države članice; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8.

Predlog spremembe 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) razlogih v zvezi s preventivo razvijanja 
odpornosti na pesticide med škodljivimi 
rastlinami in živalmi; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 5. Znanstveno je dokazano, da pridelava 
gensko spremenjenih kultur, ki so odporne na herbicide, spodbuja odpornost plevela. Dokazi 
iz ZDA kažejo, da plevel, ki je postal odporen na nekatere pesticide, ogroža milijone hektarjev 
obdelovane zemlje. Zaradi tega je ustrezno državam članicam omogočiti, da omejijo ali 
prepovejo gojenje GSO.

Predlog spremembe 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) razlogih v zvezi z invazivnostjo ali 
trdovratnostjo gensko spremenjene sorte 
ali možnostjo križanja z kulturnimi in 
divjimi rastlinami; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 5. Države članice morajo imeti možnost 
omejiti ali prepovedati pridelavo kultur, ki so problematične zaradi njihove invazivnosti, 
trdovratnosti ali morebitnega križanja z domačimi kulturami (kot je repično seme).

Predlog spremembe 73

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) razlogih v zvezi s preventivo negativnih 
posledic netrajnostnih kmetijskih praks 
na okolje ali zdravje; ali

Or. en

Obrazložitev

Dokazano je, da je pridelava GSO povezana z nekaterimi zelo intenzivnimi kmetijskimi 
praksami, ki lahko pripeljejo do povečanja uporabe pesticidov, izgube biotske raznovrstnosti 
in propadanja prsti. Zato je primerno seznamu dodati del o netrajnostnih kmetijskih praksah.



AM\861210SL.doc 51/74 PE460.799v02-00

SL

Predlog spremembe 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vii) razlogih v zvezi z zaščito in 
ohranjanjem kmetijskih praks, ki 
vzdržujejo trajnost ekosistemov, ohranitev 
nekaterih habitatov in ekosistemov ali 
nekaterih vrst naravnih in pokrajinskih 
značilnosti; ali

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8 in vključuje predloge služb Komisije.

Predlog spremembe 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

viii) drugih razlogih, ki lahko med drugim 
vključujejo spremenjene kmetijske prakse, 
rabo zemljišč, prostorsko načrtovanje, 
socialno-ekonomske učinke ali druge 
upravičene dejavnike;

Or. en
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Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8.

Predlog spremembe 76
Justas Vincas Paleckis

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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na

i) razlogih, povezanih z okoljskimi 
posledicami, ki lahko povzročijo namerno 
sproščanje GSO ali njihovo dajanje na trg, 
in ki dopolnjujejo okoljske posledice, 
obravnavane pri oceni škodljivega vpliva 
na okolje v skladu z delom C te direktive;
ii) neobstoječih ali pomanjkljivih podatkih 
oziroma zelo nasprotujočih si podatkih o 
morebitnih škodljivih vplivih sproščanja 
GSO v okolje države članice, tudi na 
biotsko raznovrstnost; ali
iii) drugih razlogih, ki lahko med drugim 
vključujejo spremenjene kmetijske prakse, 
rabo zemljišč, prostorsko načrtovanje, 
socialno–ekonomske učinke ali druge 
upravičene dejavnike;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Oreste Rossi

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 povzroči 
namerno sproščanje GSO ali njihovo 
dajanje na trg;

a) navedeni ukrepi temeljijo na:

i) razlogih, povezanih z okoljskimi 
posledicami, ki lahko povzročijo namerno 
sproščanje GSO ali njihovo dajanje na trg, 
poleg okoljskih posledic, preučenih pri 
oceni škodljivega vpliva na okolje v 
skladu z delom C te direktive, ali 
ii) razlogih, povezanih z neobstoječimi ali 
pomanjkljivimi podatki o morebitnih 
škodljivih vplivih sproščanja GSO na 
ozemlje ali biotsko raznovrstnost države 
članice, ali 
iii) drugih razlogih, ki lahko med drugim 
vključujejo spremenjene kmetijske prakse, 
rabo zemljišč, prostorsko načrtovanje, 
potrebo po zagotavljanju čistosti semen, 
socialno-ekonomske učinke ali druge 
upravičene dejavnike;

Or. fr

Obrazložitev

Vključitev predloga spremembe 8, ki jo predlaga poročevalec. Nujno je treba semena zaščititi 
pred okuženjem z GSO, a vendar bi se države članice lahko legitimno sklicevale na potrebo 
po zagotavljanju čistosti semen za nekatere njihove morebitne ukrepe, vsaj na nekaterih 
območjih.



PE460.799v02-00 54/74 AM\861210SL.doc

SL

Predlog spremembe 78
Kriton Arsenis
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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na

i) razlogih, povezanih z okoljskimi 
posledicami, ki lahko povzročijo namerno 
sproščanje GSO ali njihovo dajanje na trg, 
in ki dopolnjujejo okoljske posledice, 
obravnavane pri oceni škodljivega vpliva 
na okolje v skladu z delom C te direktive; 
ali
ii) razlogih, povezanih z neobstoječimi ali 
pomanjkljivimi podatki o morebitnih 
škodljivih vplivih sproščanja GSO na 
ozemlje ali biotsko raznovrstnost države 
članice; ali
iii) drugih razlogih, ki se nanašajo na 
vpliv na okolje, ki dopolnjujejo predhodno 
omenjeno oceno, ki lahko med drugim 
vključujejo spremenjene kmetijske prakse, 
rabo zemljišč, prostorsko načrtovanje, 
socialno–ekonomske učinke ali druge 
upravičene dejavnike;

Or. en

Predlog spremembe 79
Dan Jørgensen
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točka (a)
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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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) Ti ukrepi lahko temeljijo na  razlogih, 
povezanih z okoljskimi ali zdravstvenimi 
posledicami, ki lahko izhajajo iz
namernega sproščanja GSO ali njihovega 
dajanja na trg, ki dopolnjujejo okoljske 
posledice, preučene pri procesu ocene 
tveganja v skladu z delom C te direktive, 
ali ki niso bili obravnavani, ali niso bili 
ustrezno pregledani v okviru te presoje. 
Nacionalni ukrepi lahko med drugim 
temeljijo na naslednjih razlogih:
(i) odsotnost ali pomanjkanje podatkov o 
morebitnih negativnih vplivih GSO na 
okolje ali javno zdravje v državi članici, 
ali vztrajna znanstvena negotovost o 
možnih okoljskih ali zdravstvenih vplivih, 
preučenih med oceno tveganja v skladu z 
delom C te direktive;
(ii) preprečevanje negativnih vplivov na 
okolje ali zdravje, ki jih povzročajo 
kmetijske prakse, povezane s pridelavo 
GSO;
(iii) varstvo ekološko trajnostnih načinov 
kmetovanja ter izboljšanje rodovitnosti tal 
in biotske raznovrstnosti.
Nacionalni ukrepi lahko temeljijo tudi na 
drugih upravičenih dejavnikih, ki bi lahko 
izhajali iz namernega sproščanja ali 
dajanja GSO v promet;

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se dovoli, da sprejmejo nacionalne ukrepe iz razlogov, povezanih z 
okoljem, zdravjem ali zaradi drugih zakonitih dejavnikov, povezanih z namernim sproščanjem 
GSO v okolje, da bi se nacionalnimi ukrepi zagotovila pravna trdnost.
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Predlog spremembe 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na razlogih, 
povezanih z okoljskimi posledicami, ki 
lahko povzročijo namerno sproščanje GSO 
ali njihovo dajanje na trg, in ki 
dopolnjujejo okoljske posledice, 
obravnavane pri oceni škodljivega vpliva 
na okolje v skladu z delom C te direktive 
ali vključujejo druge upravičene
dejavnike, kot so:
(i) odsotnost ali pomanjkanje ustreznih 
podatkov o morebitnih negativnih vplivih 
gensko spremenjenih organizmov na 
ekosisteme in zdravje ljudi v posamezni 
državi članici;
(ii) invazivnost in trdovratnost gensko 
spremenjenih pridelkov;
(iii) razlogi v zvezi s spremembami 
kmetijske prakse, povezanimi z gojenjem 
GSO, ki negativno vplivajo na okolje ali 
na zdravje;
(iv) razlogi za ohranjanje in razvoj 
kmetijskih praks, ki ponujajo najboljšo 
kombinacijo proizvodnje in trajnosti 
ekosistema, ali obstoj praks, ki 
nadomeščajo gojenje GSO, ter so boljše 
tehnično, ekonomsko in okoljsko 
učinkovitejše.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imele pravno vzdržne utemeljitve, morajo imeti države članice pravico, da utemeljijo 
prepoved ali omejitev pridelave gensko spremenjenih organizmov na podlagi okoljskih ali 
zdravstvenih vplivov, ki lahko izhajajo iz namernega sproščanja ali dajanja GSO v promet.
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Zlasti zaradi znanstvene negotovosti in invazivnost ter trdovratnost gensko spremenjenih 
pridelkov, ki prevladujejo v naravnih habitatih, ogrožajo biotsko raznovrstnost in jih ni 
mogoče odstraniti iz okolja, je treba državam omogočiti, da sprejemajo ukrepe v zvezi z njimi.

Predlog spremembe 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), João Ferreira

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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na vplivu na 
okolje ali zdravje, ki ga lahko povzroči 
namerno sproščanje GSO ali drugi 
upravičeni dejavniki. Nacionalni ukrepi 
lahko med drugim temeljijo na naslednjih 
razlogih:
– preventivi razvijanja odpornosti na 
pesticide med škodljivimi rastlinami in 
živalmi zaradi namernega širjenja GSO;
– zaščiti kmetov pred vedno večjo 
odvisnostjo od podjetij, ki imajo v lasti 
patente za gensko spremenjena semena in 
z njimi povezane herbicide;
– preprečevanje spreminjanja kmetijskih 
praks, ki jih povzroča namerno širjenje 
GSO, ki ima za posledico negativne vplive 
na okolje, zdravje ali obstoječe kmetijske 
prakse, ki so okoljsko trajnejše;

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da morebitne nacionalne prepovedi GSO utemeljijo z 
zdravstvenimi oziroma okoljskimi pomisleki.
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Predlog spremembe 82
Kathleen Van Brempt
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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na razlogih, 
ki razloge, povezane z oceno škodljivega 
vpliva na zdravje in okolje, ki ga lahko 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg, dopolnjujejo ali se 
od njih razlikujejo, vključno z:
(i) dodatnimi okoljskimi razlogi, ki niso 
bili predmet ocene v skladu z to direktivo;
(ii) razlogi, ki utemeljujejo ohranjanje in 
razvoj kmetijskih praks, ki najbolje 
združujejo proizvodnjo in trajnost 
ekosistemov;
(iii) razlogi, ki zadevajo pojav odpornosti 
ali invazivnih rastlin;
(iv) razlogi, ki zadevajo obstoj kmetijskih 
praks, ki niso gojenje GSO, njihova 
tehnična, gospodarska in okoljska 
učinkovitost pa bi bila boljša;

Or. en

Predlog spremembe 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Teodoros 
Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 povzroči 

a) navedeni ukrepi temeljijo na 
znanstvenih razlogih, ki niso povezani z 
znanstveno oceno škodljivega vpliva na 
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namerno sproščanje GSO ali njihovo 
dajanje na trg;

zdravje in okolje, opravljeno v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES, ki ga lahko 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg.

Ti ukrepi so upravičeni iz naslednjih 
razlogov, ki so povezani z nacionalno 
in/ali regionalno:
i) varovanje raznolikosti kultur,
ii) nezmožnost oblikovanja ukrepov 
sobivanja zaradi posebnih geografskih 
pogojev (na primer zelo majhni otoki, 
gorska območja in/ali območja visoke 
naravne vrednosti, majhnost 
nacionalnega ozemlja)
iii) neobstoječi podatki o morebitnih 
škodljivih posledicah širjenja GSO na 
ozemlje ali biotsko raznovrstnost regije;

Or. fr

Predlog spremembe 84
Dagmar Roth-Behrendt
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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na razlogih, 
ki so jih določile države članice in se 
nanašajo na vpliv na okolje ali na zdravje, 
ki ga lahko povzroči namerno sproščanje 
GSO ali drugi upravičeni dejavniki;

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se ponudi zakonita pravica, da omejijo ali prepovejo pridelavo GSO na 
svojem ozemlju. Zato se jim omogoči, da sprejmejo nacionalne ukrepe, ki bodo temeljili na 
okoljskih, zdravstvenih ali drugih upravičenih dejavnikih, povzročenih z namernim širjenjem 
GSO, poleg postopka ocene tveganja iz dela C te direktive ali neodvisno od nje. Ta ocena 
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tveganja ne more biti nikoli izčrpna kot je navedeno v Prilogi II Direktive 2001/18/ES.

Predlog spremembe 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 
povzroči namerno sproščanje GSO ali 
njihovo dajanje na trg;

(a) navedeni ukrepi temeljijo na 
upravičenih in potrebnih razlogih, ki so v 
javnem interesu in ustrezno upravičeni, 
sorazmerni, nediskriminacijski ter niso 
povezani z oceno škodljivega vpliva na 
zdravje in okolje, ki ga lahko povzroči 
namerno sproščanje GSO ali njihovo 
dajanje na trg;

Or. en

Predlog spremembe 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ti ukrepi zagotovijo tudi ustrezno 
spoštovanje načela svobodne izbire za 
kmete in potrošnike; in

Or. en

Predlog spremembe 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
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Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotovijo ustrezno spoštovanje 
načela svobodne izbire kmetov in 
potrošnikov;

Or. fr

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 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) ne izkrivljajo konkurence med kmeti 
v različnih državah članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 89
Renate Sommer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ti ukrepi zagotavljajo, da kmetje, ki se 
odločijo za pridelavo GSO, niso 
diskriminirani;

Or. en

Predlog spremembe 90
Christofer Fjellner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v primerih, ko se ti ukrepi nanašajo 
na pridelke, ki so že odobreni na ravni 
Unije, države članice zagotovijo, da 
kmetje, ki bodo zakonito gojili te pridelke, 
ne bodo oškodovani. Države članice zlasti 
zagotovijo, da imajo ti kmetje dovolj časa 
za prilagoditev in da ne bodo retroaktivno 
odgovorni ter da se jim bo za vsako 
pravno spremembo zaradi sprejetja teh 
ukrepov zagotovilo prilagoditveno obdobje 
vsaj dveh let.
.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Renate Sommer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v primerih, ko se ti ukrepi nanašajo 
na pridelke, ki so že odobreni na ravni 
Unije, države članice zagotovijo, da 
kmetje, ki bodo zakonito gojili te pridelke, 
imeli dovolj časa za prilagoditev in da ne 
bodo retroaktivno odgovorni;

Or. en

Predlog spremembe 92
Justas Vincas Paleckis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v primerih, ko se ti ukrepi nanašajo 
na pridelke, ki so že odobreni na ravni 
Unije, države članice zagotovijo, da imajo 
kmetje, ki zakonito gojijo te pridelke, na 
voljo dovolj časa za zaključek pridelovalne 
sezone;

Or. en

Predlog spremembe 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) cilj teh ukrepov se ne more doseči z 
izvajanjem ukrepov za soobstoj gensko 
spremenjenih pridelkov s 
konvencionalnimi in organskimi pridelki; 
in

Or. en

Predlog spremembe 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) so navedeni ukrepi sprejeti in javno 
dostopni vsem zadevnim operaterjem, tudi 
pridelovalcem, najmanj dvanajst mesecev 
pred začetkom rastne sezone;

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati pravno varnost kmetov, in sicer jamstvom, da širši 
ureditveni okvir ne bo spremenjen tik pred začetkom rastne sezone. Tak ukrep bi moral 
kmetom omogočiti, da naročijo semena in pripravijo njive brez finančnega tveganja zaradi 
nepredvidene prepovedi ali omejitev kultur, ki so jih nameravali saditi.
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Predlog spremembe 95
Renate Sommer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) ti ukrepi so javno objavljeni vsaj 12 
mesecev pred začetkom rastne sezone;

Or. en

Predlog spremembe 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) so navedeni ukrepi sprejeti in javno 
dostopni vsem zadevnim operaterjem, tudi 
pridelovalcem, najmanj šest mesecev pred 
začetkom rastne sezone; in

Or. en

Predlog spremembe 97
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) so navedeni ukrepi sprejeti in javno 
dostopni vsem zadevnim operaterjem, tudi 
pridelovalcem, najmanj šest mesecev pred 
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začetkom rastne sezone;

Or. en

Predlog spremembe 98
Justas Vincas Paleckis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) ti ukrepi so sprejeti in javno dostopni 
vsem zadevnim operatorjem pred
začetkom rastne sezone; 

Or. en

Predlog spremembe 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) navedeni ukrepi so bili predhodno 
predmet študije o vplivih, ki je pokazala, 
da so potrebni in sorazmerni;

Or. fr

Obrazložitev

Da se potrdi pravna veljavnost ukrepov za omejevanje ali prepoved gojenja GSO, ki so jih 
sprejele države članice, bi bilo treba izvesti predhodno študijo o vplivih, da se dokaže potreba 
in sorazmernost predvidenih ukrepov. V primeru sporov v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije, bi ta študija o vplivih omogočila zagovarjanje sprejetih ukrepov.



AM\861210SL.doc 67/74 PE460.799v02-00

SL

Predlog spremembe 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Komisija pred temi ukrepi opravi 
celostno presojo vpliva, v kateri oceni 
njihove morebitne posledice;

Or. en

Predlog spremembe 101
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) ti ukrepi spoštujejo razmere 
lokalnega kmetijstva in njegov razvitost;

Or. en

Predlog spremembe 102
Julie Girling

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1  
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točke (a c) (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) ti ukrepi spoštujejo lokalno kmetijsko 
in kulturno tradicijo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Christofer Fjellner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) ti ukrepi nikakor ne preprečujejo ali 
omejujejo uporabe odobrenih GSO v 
drugih državah članicah, ki ne želijo 
omejiti ali prepovedati njihove pridelave;

Or. en

Predlog spremembe 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) ukrepi se sprejmejo za največ tri leta 
in se lahko, po potrebi, podaljšajo po 
zaključku nove študije o vplivih, ki 
pokaže, da so potrebni in sorazmerni.

Or. fr
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Predlog spremembe 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so v skladu s Pogodbama. (b) so ti ukrepi v skladu z mednarodnimi 
obvezami Unije ter s Pogodbama, zlasti z 
načelom sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so v skladu s Pogodbama. (b) so ti ukrepi v skladu z mednarodnimi 
obvezami Unije ter s Pogodbama, zlasti z 
načelom sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) so v skladu s Pogodbama. b) so ti ukrepi v skladu s Pogodbama in 
mednarodnimi obveznostmi Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od Direktive 98/34/ES 
države članice, ki nameravajo sprejeti 
utemeljene ukrepe na podlagi tega člena, 
jih sporočijo v vednost drugim državam 
članicam in Komisiji en mesec pred 
njihovim sprejetjem.

V skladu z Direktivo 98/34/ES države 
članice, ki nameravajo sprejeti utemeljene 
ukrepe na podlagi tega člena, jih sporočijo 
v vednost drugim državam članicam in 
Komisiji tri mesece pred njihovim 
sprejetjem.

Or. en

Predlog spremembe 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od Direktive 98/34/ES 
države članice, ki nameravajo sprejeti 
utemeljene ukrepe na podlagi tega člena, 
jih sporočijo v vednost drugim državam 
članicam in Komisiji en mesec pred 

V skladu z Direktivo 98/34/ES države 
članice, ki nameravajo sprejeti utemeljene 
ukrepe na podlagi tega člena, jih sporočijo 
v vednost drugim državam članicam in 
Komisiji tri mesece pred njihovim 
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njihovim sprejetjem. sprejetjem.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotavljanje boljše usklajenosti ukrepov držav članic, zlasti ukrepov o sobivanju, je treba 
določiti zadosten rok za informiranje drugih držav članic, predvsem sosednjih držav države, 
ki je na nacionalni ravni sprejela sklep o prepovedi gojenja GSO.

Predlog spremembe 110
Renate Sommer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od Direktive 98/34/ES 
države članice, ki nameravajo sprejeti 
utemeljene ukrepe na podlagi tega člena, 
jih sporočijo v vednost drugim državam 
članicam in Komisiji en mesec pred 
njihovim sprejetjem.“

V skladu z Direktivo 98/34/ES države 
članice, ki nameravajo sprejeti utemeljene 
ukrepe na podlagi tega člena, jih sporočijo 
v vednost drugim državam članicam in 
Komisiji dva meseca pred njihovim 
sprejetjem.“

Or. en

Predlog spremembe 111

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od Direktive 98/34/ES 
države članice, ki nameravajo sprejeti 

Z odstopanjem od Direktive 98/34/ES 
države članice, ki nameravajo sprejeti 
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utemeljene ukrepe na podlagi tega člena, 
jih sporočijo v vednost drugim državam 
članicam in Komisiji en mesec pred 
njihovim sprejetjem.

ukrepe na podlagi tega člena, jih sporočijo 
v vednost drugim državam članicam in 
Komisiji en mesec pred njihovim 
sprejetjem.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „utemeljene“ ni potrebna. Je subjektivna in lahko po nepotrebnem omeji možnosti za 
države članice.

Predlog spremembe 112
Renate Sommer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 26 ba
Pragovi za semena
Komisija določi prag za označevanje sledi 
GSO v konvencionalnih semenih, kjer 
bodo vrednosti čim nižje, hkrati pa še 
vedno izvedljive, sorazmerne in 
funkcionalne za vse gospodarske 
subjekte.“

Or. en

Predlog spremembe 113
Christofer Fjellner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 26 ba
Pragovi za semena
Komisija oceni potrebo po določitvi 
pragov za označevanje sledi GSO v 
konvencionalnih semenih, kjer bodo 
vrednosti čim nižje, hkrati pa še vedno 
izvedljive, sorazmerne in funkcionalne za 
vse gospodarske subjekte. O tem do 
31. decembra 2012 poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu, po potrebi pa priloži 
ustrezne zakonodajne predloge.“

Or. en

Predlog spremembe 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 26 ba
Zahteve glede odgovornosti
Države članice vzpostavijo splošni obvezni 
sistem za finančno odgovornost in 
finančna zagotovila, na primer prek 
zavarovanja, ki velja za vse poslovne 
operatorje in ki zagotavlja, da 
onesnaževalec plača za nenačrtovane 
učinke ali škodo, ki nastane zaradi 
namernega širjenja GSO ali njihovega 
dajanja na trg.“
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Or. en

Obrazložitev

Če v različnih državah članicah veljajo različna pravila za pridelavo je še bolj pomembno, da 
ima vsaka država članica strog sistem, da bi zagotovila, da bo onesnaževalec plačal za 
posledice ali za škodo. Doslej konvencionalni ali ekološki kmetje pogosto niso bili ustrezno 
zaščiteni od morebitnih okužb z GSO.


