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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0375),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0178/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 20101,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je navedeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114 […]
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 192
Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Ker morajo države članice upoštevati dejavnike, povezane z varstvom živalskih in rastlinskih 
                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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vrst, rabo zemljišč ali prostorskim načrtovanjem, za katere so ohranile precejšnje pristojnosti, 
je utemeljeno, da ta uredba temelji na členu 192 Pogodbe.

Predlog spremembe 2

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 
notranjega trga.

Or. fr

Obrazložitev

Ker je boljše izvajanje Direktive 2001/18 prednostna naloga, je treba jasno navesti, kakšne so 
obstoječe zakonodajne zahteve v zvezi z oceno tveganja GSO za okolje.

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija bi morala v zvezi s tem 
prednostno zagotoviti, da se bodo pravne 
zahteve glede ocene tveganja GSO, 
določene v Direktivi 2001/18, zlasti v njeni 
prilogi II, v skladu s sklepi Sveta o okolju 
z dne 4. decembra 2008 pravilno 
izpolnjevale, kar velja tudi za evropske 
agencije, pristojne za izvedbo te ocene. Za 
zagotovitev izvajanja Direktive 2001/18/ 
ES bi bilo treba izpolnjevati vse zahteve 
Sveta glede strokovnega postopka in 
obsega ocene. Z izpolnjevanjem teh 
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pravnih zahtev bi morali zagotoviti nujno 
zaupanje v oceno tveganja in institucije, 
ki so zanjo pristojne. Komisija bi morala 
zlasti zagotoviti sprejetje novih smernic za 
oceno tveganja GSO. Te smernice ne bi 
smele temeljiti pretežno na načelu snovne 
enakovrednosti ali na primerjalni analizi 
varnosti in bi morale omogočiti jasno 
opredelitev dolgoročnih in posrednih 
učinkov ter znanstvenih negotovosti. 
Komisija bi morala tudi zagotoviti, da bi v 
postopkih ocenjevanja polno sodelovale 
države članice, pristojne znanstvene 
organizacije in druge ustrezne 
zainteresirane strani ter da bi analizirali 
potrebne spremembe pri uporabi 
herbicidov zaradi genetsko spremenjenih 
rastlin, ki so nanje odporne, pri tem pa 
upoštevali nacionalne politike za 
zmanjšanje uporabe pesticidov.

Or. fr

Obrazložitev

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je treba državam članicam 
dovoliti, da sprejmejo ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja vseh ali nekaterih 
GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ter te ukrepe spremenijo, 
kot se jim zdi ustrezno, na vseh stopnjah 
odobritve ali ponovne odobritve zadevnih 

(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 
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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.

GSO ali njihovega umika s trga. Gojenje je 
namreč tesno povezano z rabo zemljišč in 
varstvom živalskih in rastlinskih vrst, za 
kar države članice ohranjajo pomembne 
pristojnosti. 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 EU.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija zagovarja uporabo načela subsidiarnosti in priporočil v zvezi z vprašanjem 
soobstoja zaradi raznolikosti kmetijskih praks med državami članicami in znotraj njih. 
Raznolikost ekosistemov in prejemnih okolij je primerljiva. Poleg tega gojenje GSO zadeva 
ozemeljske vidike, za katere države članice ohranjajo precejšnje pristojnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s pravnim okvirom za 
odobritev GSO država članica ne more 
spremeniti ravni zaščite zdravja ljudi ali 
živali in okolja v EU in tak položaj je treba 
ohraniti. Vendar lahko države članice 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
vseh ali nekaterih GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu 

(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 vseh ali nekaterih GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu 



PR\855067SL.doc 9/17 PE456.911v01-00

SL

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. 

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 in 
se zato lahko pri njih vsaj deloma 
upoštevajo znanstveni podatki, povezani z 
okoljskimi posledicami za prejemna 
okolja na nacionalni, lokalni in 
regionalni ravni. 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 je lahko tudi tveganje 
razvoja odpornosti pri plevelu ali v ciljnih 
organizmih ali invazivni potencial 
rastline. Vključujejo lahko tudi 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 bi morali 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. fr

Obrazložitev

Nacionalni, regionalni ali lokalni učinek gojenja enega ali več GSO s podobnimi značilnostmi 
je treba vedno vsaj deloma preučevati na podlagi znanstvenih podatkov, zadeva pa okoljske 
vidike, ki bi utegnili biti že preučeni na ravni Skupnosti ali pa tudi ne. Upoštevanje okoljskih 
razlogov je logično, poleg tega pa državam članicam daje najtrdnejša pravna jamstva za 
sprejemanje nacionalnih ukrepov.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom subsidiarnosti 
namen te uredbe ni usklajevanje pogojev 
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 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 Unije, 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 Direktiva 98/34/ES ne bi 
smela uporabljati. 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. fr



PR\855067SL.doc 11/17 PE456.911v01-00

SL

Obrazložitev

Pri oceni tveganja na ravni Skupnosti ni mogoče preučiti učinka GSO v vseh zadevnih 
ekosistemih ali prejemnih okoljih. Poleg tega se pri tej oceni ne preučujejo nekateri okoljski 
ali kmetijsko-okoljski vidiki. Zato je treba državam članicam omogočiti, da navedejo okoljske 
razloge, ne da bi z njimi nujno izpodbijale oceno na ravni Skupnosti, ki ne more biti izčrpna.

Predlog spremembe 7

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. fr

Obrazložitev

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. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti morebitnim čezmejnim okužbam.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 26b „Člen 26b
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Gojenje Gojenje
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 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 Unije o trženju semen 
in razmnoževalnega materiala rastlin, na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, če:

(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, 
socialno-ekonomske učinke ali druge 
upravičene dejavnike;

in in
(b) so v skladu s Pogodbama. (b) so v skladu s Pogodbama.

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.“

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.“

Or. fr
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Obrazložitev

Ocena tveganja na ravni Skupnosti ne more biti izčrpna. Poleg tega bi morali biti neobstoječi 
ali pomanjkljivi podatki o morebitnih škodljivih vplivih GSO na posamezne nacionalne 
ekosisteme ali prejemna okolja zadostni razlog za to, da bi države lahko prepovedale gojenje 
enega ali več zadevnih GSO. Države članice bi morale imeti možnost, da navedejo tudi druge 
dejavnike, ki lahko vplivajo na okolje ali pa tudi ne.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

1 – Ozadje

Direktiva 2001/18 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem 
sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in Uredba (ES) št. 1829/2003
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in 
krmi določata izredno strog okvir, ki naj bi – pod pogojem, da bi se pravilno izvajal –
omogočil visoko raven zaščite življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrega počutja živali, 
okolja in interesov potrošnikov ter zagotovil pravilno delovanje notranjega trga. Direktiva 
dovoljuje odobritev dajanja GSO na trg le, če je bila opravljena posebna ocena tveganja za 
okolje v skladu z načeli iz Priloge II na podlagi informacij predlagatelja, navedenih v Prilogi 
III. V Prilogi II, ki določa načela za oceno tveganja za okolje, direktiva zahteva upoštevanje 
neposrednih in posrednih učinkov, takojšnih učinkov in učinkov z zakasnitvijo ter analizo 
kumulativnih dolgoročnih učinkov, ki se nanašajo na sproščanje GSO in njihovo dajanje na 
trg. Kumulativni dolgoročni učinki se nanašajo na akumulirane učinke odobritev na zdravje 
ljudi in okolje, zlasti na rastlinstvo in živalstvo, rodovitnost tal, razgradnjo organskih snovi v 
tleh, krmno/prehranjevalno verigo, biotsko raznovrstnost, zdravje živali in težave, povezane z 
odpornostjo na antibiotike.

V prilogah II in III direktiva določa, da je treba opraviti študije o pogojih sproščanja in 
prejemnem okolju, med drugim podrobno študijo prejemnih okolij, v katerih je gojenje 
predvideno, in zagotoviti informacije o medsebojnem vplivanju GSO in okolja.

V prilogah III do VII zahteva, da se zagotovijo informacije o načrtih spremljanja, nadzora, 
ravnanja z odpadki in ukrepov za primer nesreče, ki zajemajo tehnike spremljanja, nadzor 
sproščanja, ravnanje z odpadki in zlasti načrte ukrepov za primer nesreče, ki omogočajo 
uvedbo metod za dekontaminacijo prizadetih območij, izolacijo območij ter varstvo zdravja 
ljudi in okolja v primeru pojava neželenih učinkov.

Poleg tega Direktiva 2001/18 v členu 19 z naslovom Odobritev navaja, da se lahko GSO, za 
katerega je odobreno dajanje na trg, uporablja brez nadaljnje prijave, če se dosledno 
upoštevajo posebni pogoji uporabe ter okolja in/ali zemljepisna območja, določena v teh 
pogojih.

2 – Cilji predloga Komisije

Ta predlog je podan v ozračju vztrajnega nasprotovanja evropskega javnega mnenja 
sproščanju GSO in njihovi uporabi v kmetijstvu. Po zadnji raziskavi Eurobarometra o tem 
vprašanju, objavljeni oktobra 2010, 61 % Evropejcev meni, da se ob gensko spremenjeni 
hrani počutijo neugodno, prav tolikšen delež pa se ne strinja s tem, da bi jo bilo treba 
spodbujati. Samo 21 % se strinja (58 % pa se ne strinja), da je gensko spremenjena hrana 
varna za prihodnje generacije. Manj kot četrtina Evropejcev (23 %) se strinja, da gensko 
spremenjena hrana ne škodi okolju, več kot 53 % pa se s tem ne strinja (četrtina o tem nima 
mnenja). V nobeni državi se ni večina anketirancev strinjala, da je gojenje GSO dobro za 
nacionalno gospodarstvo.
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Pomanjkanje zaupanja evropskega javnega mnenja, kar zadeva uporabo GSO v kmetijstvu, je 
v prvi vrsti povezano z nedoslednim izvajanjem Direktive 2001/18. Predvidenih študij –
bodisi da gre za študije o dolgoročnih učinkih, predhodne študije o prejemnih okoljih ali za 
upoštevanje socialno-ekonomskih učinkov – ne opravljajo vlagatelji.

Zahteve direktive glede ocene tveganja niso upoštevane, zaradi teh vrzeli pri njenem izvajanju 
pa več držav članic nasprotuje gojenju GSO na svojem ozemlju. Poudariti je treba, da je 
gojenje in sproščanje transgenih rastlin na ozemlju držav članic vprašanje, ki ni povezano z 
vprašanji odobritve dajanja blaga in proizvodov na trg ter vprašanji njihove potrošnje in 
prostega pretoka, ki v tem besedilu niso zajeta.

Svet je v sklepih, sprejetih soglasno 4. decembra 2008, pozval k okrepitvi okoljske presoje in 
mehanizma spremljanja. Navedel je, da je Komisija Evropsko agencijo za varnost hrane med 
drugim pooblastila, da podrobno oceni dolgoročne učinke gensko spremenjenih rastlin na 
okolje ter razširi podrobno oceno tveganja.

Svet je v skladu z zakonodajo zlasti pozval k upoštevanju morebitnih učinkov gensko 
spremenjenih rastlin na prejemna okolja, opredelitve zemljepisnih območij Evropske unije, na 
katerih bi te rastline lahko sprostili, in tehnik za oceno morebitnih dolgoročnih učinkov, 
vključno s poskusnimi metodami. Zahteval je tudi, da se strožje opredelijo merila in zahteve 
za oceno gensko spremenjenih rastlin in da se zagotovi skladnost med ocenami tveganja 
gensko spremenjenih rastlin, ki proizvajajo aktivne snovi iz Direktive 91/414/ES, in ocenami 
tveganja fitofarmacevtskih sredstev, ki te snovi vsebujejo.

Poleg tega je zahteval, da morajo imetniki dovoljenj redno in podrobno spremljati morebitne 
neželene učinke iz direktive ter jih objaviti. Opredeliti bi bilo treba dejavnosti spremljanja, 
rezultate pa posredovati Komisiji in jih objaviti, vendar doslej še ni bilo opravljene nobene 
resne študije o spremljanju, pa tudi sistemi nadzora še niso bili uvedeni.

Svet je tudi pozval, da bi bilo do junija 2010 treba predložiti poročilo o izvajanju direktive, ki 
bi med drugim zajemalo oceno socialno-gospodarskih posledic namernega sproščanja GSO in 
njihovega dajanja na trg.

Želel pa je tudi, da bi se izboljšalo delovanje Evropske agencije za varnost hrane. Rečeno je 
bilo, da bi lahko države članice imele večje možnosti, da bi izrazile svoje mnenje o dodatnih 
informacijah predlagatelja, da bi bilo treba vzpostaviti široko mrežo znanstvenih organizacij, 
da je nujno ugotoviti morebitne vire razhajanj znanstvenih mnenj in o njih razpravljati, da je 
nujno sistematično in neodvisno raziskovati tveganja in da morajo imeti neodvisni 
raziskovalci dostop do vseh ustreznih dokumentov, vendar je bilo doslej o tveganjih 
opravljenih le malo neodvisnih študij. Poleg tega se ob očitnem navzkrižju interesov zdi 
potrebna reforma strokovnih postopkov Evropske agencije za varnost hrane, ki pa doslej še ni 
bila izvedena.

Zaradi teh neskladnosti in vrzeli pri izvajanju Direktive 2001/18, s tem pa tudi 
Uredbe 1829/2003, je nezaupanje nekaterih držav članic povsem upravičeno.

Zato je glavni cilj, da bi začeli obstoječo zakonodajo o oceni tveganja dejansko izvajati.



PE456.911v01-00 16/17 PR\855067SL.doc

SL

3 – Pravni elementi predloga

V tem smislu osnutek uredbe Komisije, ki teži k temu, da bi države članice same odločale o 
gojenju GSO na svojem ozemlju, sledi želenemu cilju. Dopolniti ga je treba z oblikovanjem 
novih smernic o oceni zdravstvenega in okoljskega tveganja, ki morajo zagotoviti resnično 
izvajanje pravil iz Direktive 2001/18 in njene Priloge II. V tem predlogu je treba upoštevati 
tudi člen 19(1) te direktive, ki določa opredelitev posebnih pogojev uporabe, glede katerih bi 
morale biti države članice bolj stroge.

Besedilo osnutka uredbe se ne more omejevati na negativno opredelitev razlogov, ki bi jih 
države članice utegnile navesti. Pravni službi Sveta in Parlamenta sta izrazili velike zadržke 
glede zakonitosti nacionalnih ukrepov, ki bi jih sprejele države članice iz razlogov, ki ne bi 
imeli nobene zveze z okoljskimi vidiki, kot so javna morala, javni red ali etika. Poleg tega bi 
bilo treba priznati, da ocena okoljskega tveganja na ravni Skupnosti ne more biti zadosti 
izčrpna glede na raznolikost evropskih ekosistemov in mogočih neposrednih ali posrednih 
učinkov.

Zaradi spoštovanja notranjega trga in ocen Skupnosti – če bodo nujne reforme lahko 
vzpostavile verodostojnost skupine za GSO v Evropski agenciji za varnost hrane – morajo 
razlogi, ki jih navedejo države članice, dopolnjevati razloge, ki jih ta agencija oceni. Razlogi, 
ki jih navedejo države članice, pa ne morejo izključevati okoljskih ali kmetijsko-okoljskih 
razlogov, zlasti lokalnih in/ali regionalnih, ki niso bili zajeti v oceni Skupnosti. Pri navedbi 
razlogov se bodo države članice verjetno vsaj deloma opirale na znanstvene podatke, ki 
zadevajo okoljske ali druge vplive.

Razlikovanje, ki ga vzpostavlja Komisija v svoji obrazložitvi med znanstveno oceno, ki bi 
bila zagotovljena na ravni Skupnosti, in razlogi, ki niso povezani z znanstveno razpravo o 
okoljskih vplivih, je preveč poenostavljeno in ne upošteva kompleksne povezanosti med 
oceno in obvladovanjem tveganja. Pri tem razlikovanju se tudi zanemarja dejstvo, da bi lahko 
neupoštevanje znanstvenih negotovosti, čeprav jih je treba v skladu z zakonodajnimi besedili 
upoštevati, škodovalo sprejetju ustreznih sklepov o obvladovanju tveganja oziroma izvajanju 
previdnostnega načela. Vsi vidiki – bodisi učinek uporabe herbicida pri gensko spremenjeni 
rastlini, ki je nanj odporna, bodisi učinek spremenjenih kmetijskih praks zaradi uporabe GSO 
ali tveganje za razvoj odpornosti na Bt-toksin pri škodljivih insektih v posamezni regiji –
zajemajo oceno znanstvenih podatkov (ali njihove pomanjkljivosti), povezanih z okoljskimi 
vplivi.

Kar zadeva okuženost konvencionalnega ali ekološkega kmetijstva z GSO, ki jo poimenujemo 
tudi z besedo „soobstoj“, je Komisija kot razlog za svoje zavračanje sprejemanja zakonodaje 
na ravni Skupnosti vedno navajala raznolikost kmetijskih praks in podnebja ter geografsko 
raznolikost med državami članicami in znotraj njih. Takšna raznolikost obstaja tudi v 
ekosistemih in prejemnih okoljih, zato po isti logiki upravičuje uporabo načela subsidiarnosti 
za gojenje GSO.

Da ne bi še naprej primanjkovalo študij, ki jih je treba opraviti v skladu z določbami, je treba 
pri pomanjkanju ustreznih informacij o vplivu na nacionalno, regionalno in/ali lokalno 
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ozemlje državam članicam dati večja pooblastila. Pravice držav članic, kar zadeva uporabo 
njihovega lastnega ozemlja, je treba spoštovati, saj to sodi pod načelo subsidiarnosti in 
nikakor ne ogroža pravil o notranjem trgu in prostem pretoku blaga in proizvodov na ozemlju 
Unije.

Visoko raven zaščite zdravja in okolja, navedeno v Direktivi 2001/18 in drugih besedilih 
Skupnosti, bo mogoče doseči le, če bodo imele države članice dejansko na voljo vse potrebne 
študije o prejemnem okolju in pogojih za načrte spremljanja in če se bodo upoštevale 
posebnosti njihovega ozemlja, kmetijskih metod in prostorske ureditve.

Ukrepi, ki jih bodo sprejele države članice, se bodo morali bolj kot na vse GSO nanašati na 
eno vrsto GSO ali po potrebi na skupino GSO s podobnimi značilnostmi in bodo morali biti 
ustrezno utemeljeni. Poleg tega konvencionalni ali ekološki kmetje zaradi morebitnega 
gojenja GSO ne bi smeli imeti dodatnih stroškov. Zato je treba od držav članic zahtevati, da 
sprejmejo ukrepe za preprečitev prisotnosti GSO v drugih proizvodih. Posebno pozornost pa 
bi bilo treba nameniti morebitnim čezmejnim okužbam.


