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Vprašanje za čas za vprašanja v odboru 0018/2010
v skladu s členom 197 poslovnika,
ki ga vlaga Bart Staes

Zadeva: Izvajanje predpisov o gensko spremenjenih organizmih

1. Predpisi o soobstoju: v poročilu o soobstoju gensko spremenjenih pridelkov s 
konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom (april 2009) Komisija ugotavlja, da je le 
15 držav članic sprejelo posebne predpise o soobstoju. Ali se je ta številka do danes 
povečala? Ali obstajajo države članice, ki gojijo gensko spremenjene organizme in 
nimajo predpisov o soobstoju? Ali je Španija, država članica EU z najvišjim 
odstotkom gojenja gensko spremenjenih organizmov v EU, začela izvajati predpise o 
soobstoju?
Direktiva 2001/18 določa: „Živi organizmi, sproščeni v okolje v velikih ali majhnih 
količinah v poskusne namene ali kot komercialni proizvodi, se lahko v okolju 
razmnožujejo in preidejo nacionalne meje ter pri tem prizadenejo druge države 
članice. Učinki takih sproščanj v okolje so lahko nepopravljivi.“ (uvodna izjava 4) in 
„Treba je zagotoviti sledljivost na vseh stopnjah dajanja v promet GSO kot proizvodov 
ali v proizvodih, odobrenih po delu C te direktive.“ (uvodna izjava 42).
Hkrati Uredba 1829/2003 večkrat omenja pravico potrošnikov in kmetov do osveščene 
izbire. O tem je decembra 2008 razpravljal tudi Svet za okolje, o osveščeni izbiri pa je 
v številnih svojih govorih o gensko spremenjenih organizmih govoril tudi komisar 
Dalli. 
V svojem novem priporočilu o smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih iz
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julija 2010 Komisija ugotavlja, da bi bilo treba ukrepe za preprečevanje nenamerne 
prisotnosti GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih določiti na ravni držav 
članic. Na kakšen način si glede na zapisano Komisija prizadeva za boljše izvajanje 
Direktive 2001/18? Ali Komisija razmišlja o oblikovanju pravno zavezujočih ukrepov 
soobstoja?

2. Preglednost: ali lahko Komisija ob upoštevanju člena 25(4) Direktive 2001/18 in 
sodbe Sodišča Evropskih skupnosti iz februarja 2009 (zadeva C-552/07) pove, koliko 
držav članic je oblikovalo javni register s podrobnimi informacijami o mestu 
sproščanja in katere države članice tega še niso storile? Kako namerava Komisija to 
izboljšati?

3. Onesnaževanje: v poročilu o soobstoju iz leta 2009 Komisija navaja (poglavje 7.2): 
„Večina držav članic je pripravila take ukrepe na področju soobstoja, ki preprečujejo 
preseganje mejne vrednosti za označevanje GSO v živilih in krmi, ki je določena pri 
0,9 %.“ Hkrati Uredba 1829/2003 določa, da je treba gensko spremenjena živila 
označiti, razen v primerih, ko vsebujejo „material, ki vsebuje GSO ali je iz njega 
sestavljen ali proizveden, v deležu največ 0,9 odstotkov posamičnih sestavin živila ali 
živila iz ene same sestavine, pod pogojem, da je njegova prisotnost naključna ali 
tehnično neizogibna“. Ukrepi soobstoja, ki dovoljujejo vsebnost 0,9 %, vodijo v 
namerno kontaminacijo, česar ne moremo več obravnavati kot naključje. 
Ali so se razmere v državah članicah do danes izboljšale? Ali se Komisija strinja, da 
mora biti namen ukrepov soobstoja preprečevanje kontaminacije, če želimo izpolniti 
zahteve Uredbe 1829/2003?


