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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi 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)375 konč.)

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 10. marca 2011 ste v skladu s členom 37(2) poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje o ustreznosti pravne podlage predloga Komisije.

Ozadje mnenja

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem 
sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje1 in Uredba (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in 
krmi2 opredeljujeta skladen sistem za oceno tveganja okoljskih in zdravstvenih dejavnikov, 
povezanih z odobritvijo gensko spremenjenih organizmov, in določata natančna postopkovna 
pravila za pridobitev dovoljenja za promet. Direktiva 2001/18/ES vsebuje tudi določbe o 
namernem sproščanju3 gensko spremenjenih organizmov za druge namene, kakor je dajanje 

                                               
1 UL L 106 z dne 17.4.2001, str. 1.
2 UL L 268 z dne 18.10.2003, str. 1.
3"Namerno sproščanje" je opredeljeno v členu 2(3) direktive, ki se glasi: "namerno sproščanje" je vsak nameren 
vnos GSO ali kombinacije GSO v okolje, za katerega se ne uporabljajo posebni zadrževalni ukrepi za omejitev 
stika s prebivalstvom in okoljem in za zagotovitev visoke ravni varnosti za prebivalstvo in okolje.
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na trg1 (npr. za gojenje). Potek postopka odobritve: (i) prosilec vloži zahtevek za odobritev, 
skupaj z oceno tveganja za okolje in zdravje, pri pristojnem organu države članice; (ii) 
pristojni organ izda poročilo o oceni tveganja; druge države članice lahko izrazijo pripombe in 
v tem primeru Komisija poseže v postopek; če ni nasprotovanj, se GSO odobri na nacionalni 
ravni, v nasprotnem primeru ali če se ocene razhajajo, pa GSO odobri Komisija. Člen 22 
direktive vsebuje klavzulo o prostem pretoku, ki državam članicam prepoveduje, da bi 
omejile dajanje na trg za GSO, ki je odobreno v skladu s to direktivo. V skladu s členom 23 
direktive lahko države članice omejijo ali prepovejo uporabo in/ali prodajo GSO iz 
zdravstvenih ali okoljskih razlogov le v primeru, da so nove informacije o tveganju za okolje 
in zdravje na voljo šele po odobritvi GSO. Uredba št. 1829/2003 vsebuje podobne določbe za 
odobritev GSO za uporabo živil in krme, za živila in krmo, ki vsebujejo GSO ali so iz njih 
sestavljeni, ter za živila in krmo, ki so proizvedeni iz GSO ali vsebujejo sestavine, 
proizvedene iz GSO. V zvezi s tem je uredba lex specialis, kar zadeva odobritev GSO za 
živila in krmo. 

Treba je omeniti, da direktiva in uredba vzpostavljata pravni okvir za odobritev gensko 
spremenjenih organizmov, ki v celoti velja za GSO za gojenje v vsej EU v obliki semen ali 
drugega razmnoževalnega materiala rastlin. Na podlagi tega sklopa zakonodaje se bo za vsak 
GSO za gojenje posebej ocenilo tveganje, preden bo odobreno dajanje v promet v Uniji. Cilj 
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.

Komisija je 13. julija 2010 predlagala spremembo Direktive 2001/18/ES glede možnosti, da 
države članice sprejmejo ukrepe, ki omejujejo ali prepovejo gojenje vseh ali nekaterih GSO 
na vsem svojem ozemlju ali na delu svojega ozemlja. Istega dne je Komisija objavila 
sporočilo o prosti presoji držav članic glede gojenja gensko spremenjenih pridelkov2, v 
katerem so pojasnjeni razlogi za njen predlog o uvedbi prožnejšega pristopa v okviru 
obstoječe zakonodaje na področju gojenja GSO. 

V okviru Sveta je ad hoc delovna skupina, ki jo je COREPER oblikoval z namenom, da bi 
preučila predlog, opredelila številna vprašanja in pomisleke, med drugim v zvezi z izbiro 
pravne podlage. V odgovor je pravna služba Sveta oblikovala mnenje3, v katerem je 
ugotovila, da člen 114 PDEU ni ustrezna pravna podlaga za predlog v sedanji obliki. Komisija 
je ugotovitvam močno nasprotovala4. 

                                               
1 "Dajanje v promet" je dajanje izdelkov na voljo tretjim osebam odplačno ali neodplačno.
Naslednji postopki ne veljajo za dajanje v promet:
– dajanje gensko spremenjenih mikroorganizmov na voljo za dejavnosti, urejene po Direktivi Sveta 90/219/EGS z dne 
23. aprila 1990 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih, vključno z zbirkami kultur,
– dajanje GSO na voljo, razen mikroorganizmov iz prve alinee, za uporabo izključno za dejavnosti, kjer se uporabljajo 
ustrezni strogi zadrževalni ukrepi za omejitev njihovega stika s prebivalstvom in okoljem in za zagotovitev visoke ravni 
varnosti prebivalstva in okolja, pri čemer morajo ukrepi temeljiti na istih načelih zadrževanja, kot so določena v 
Direktivi 90/219/EGS,
– dajanje GSO na voljo za uporabo izključno za namerno sproščanje, ki izpolnjujejo zahteve iz dela B te 
direktive.
2 KOM(2010)0380.
3 Načeloma zaradi odmika od usklajenosti; glej dok. Sveta 15696/10.
4 Delovni dokument služb Komisije z dne 19. 11. 2010 o obravnavi pravnih vprašanj v zvezi s pridelavo GSO 
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Pravna služba Parlamenta je na vašo zahtevo preučila to vprašanje in v mnenju z dne 
17. novembra 2010 ugotovila: „Pravna služba ni našla razlogov, da bi postavila pod vprašaj 
izbiro člena 114 PDEU za pravno podlago predloga“.

Poročevalka Corinne Lepage predlaga spremembo pravne podlage in zamenjavo člena 114 
PDEU s členom 192 PDEU (predlog spremembe 1)1. Poročevalka predlaga tudi druge 
spremembe, ki naj bi vsebino predloga Komisije spremenile tako, da bi bila upravičena izbira 
člena 192 PDEU.

I. Zadevna pravna podlaga 

Predlog Komisije temelji na členu 114 PDEU, ki se glasi:

„Člen 114
(prejšnji člen 95 PES)
1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo 
v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za 
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za 
tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo 
okolja in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva 
nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi 
Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo usklajevalni 
ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih 
potreb iz člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski parlament in 
Svet, Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep meni, da mora na podlagi novih 
znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe 
zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, 
o načrtovanih določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije 
                                                                                                                                                  
(SEC(2010) 1454 konč).
1 PR\855067EN.doc
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ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega 
trga.
Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za 
nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih 
določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj 
predlaga prilagoditev temu ukrepu.

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki 
so ga urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, 
ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe.

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 258 in 259, lahko Komisija ali katera 
koli država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da 
druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena.

10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki 
dovoljuje državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 
sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Unije.“

Poročevalka predlaga, da se kot pravna podlaga uporabi člen 192 PDEU, ki se glasi:

„Člen 192
(prejšnji člen 175 PES)
1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju 
z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija 
sprejme za doseganje ciljev iz člena 191*.

2. Z odstopanjem od postopka odločanja iz odstavka 1 in brez poseganja v člen 114 Svet
po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno sprejme:

(a) določbe, ki so zlasti davčne narave;
(b) ukrepe, ki vplivajo na:
– prostorsko načrtovanje;

                                               
* Ti cilji vključujejo: „(-) ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja, (-) varovanje človekovega zdravja, 
(-) skrbno in preudarno rabo naravnih virov ter (-) spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje 
regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam“. 
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– upravljanje s količinami vodnih virov ali ki neposredno ali posredno vplivajo na 
razpoložljivost teh virov,
– rabo zemljišč, razen ravnanja z odpadki;
(c) ukrepe, ki pomembno vplivajo na izbiro držav članic med različnimi viri energije in na 
splošno strukturo njihove oskrbe z energijo.
Svet lahko na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij soglasno odloči o uporabi rednega 
zakonodajnega postopka za področja iz prvega pododstavka.

3. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju 
z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij sprejmeta splošne delovne programe, 
ki določajo prednostne cilje.
Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje teh programov, se glede na primer sprejmejo v skladu 
s pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 2.

4. Države članice financirajo in izvajajo okoljsko politiko, ne da bi pri tem posegale 
v nekatere ukrepe, ki jih je sprejela Unija.

5. Brez poseganja v načelo, da plača povzročitelj obremenitve, in če je ukrep, ki je bil 
sprejet na podlagi določb iz odstavka 1, povezan z nesorazmerno visokimi stroški za 
organe oblasti države članice, se s takšnim ukrepom predvidijo ustrezne določbe v obliki:
– začasnih odstopanj in/ali
– finančne podpore iz Kohezijskega sklada, ustanovljenega v skladu s členom 177.“

II. Pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija

Komisija meni, da je primernejši člen 114 PDEU. Predlog spreminja Direktivo 2001/18/ES, ki 
je bila sprejeta na podlagi člena 95 PEU (zdaj 114 PDEU), in sicer tako, da ji je dodan novi 
člen 26b, ki bi državam članicam zagotovil pravno podlago za sprejem ukrepov za 
omejevanje ali prepoved gojenja vseh ali nekaterih GSO, ki so že bili odobreni v skladu z 
delom C direktive ali Uredbe št. 1829/2003, na vsem svojem ozemlju ali na delu svojega 
ozemlja, pod pogojem, da so izpolnjeni določeni pogoji. 

„Člen 26b
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:
(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,

ter
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(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.“

Uvodna izjava 5 navaja, da „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“. Uvodna izjava 6 predloga se 
glasi: „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.“ Uvodna izjava 7 navaja 
tudi: „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 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 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.“ Uvodna izjava 9 se 
glasi: „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. (...)“
Člen 26b bi veljal za GSO, odobrene v skladu z Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo št. 
1829/2003. 

III. Pristop Sodišča: namen in vsebina predlaganih ukrepov

Iz sodne prakse Sodišča so razvidna nekatera načela. Glede na posledice pravne podlage v smislu 
stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega pomena1. 

Izbira pravne podlage nekega akta ni odvisna od prepričanja zadevne institucije o zastavljenem 
cilju, temveč mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so lahko predmet sodne revizije2, kot so 
                                               
1 Mnenje 2/00 z dne 6. decembra 2001 v zadevi Kartagenski protokol (ZOdl., stran I-9713, točka 5); Zadeva C-
370/07 Komisija proti Svetu [2009] ZOdl. I-8917, odst. 46 in -49; mnenje 1/08 z dne 30. novembra 2009 v 
zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami (ZOdl., str. I-11129, točka 110).
2 Sodba z dne z dne 26. marca 1987 v zadevi Komisija proti Svetu (45/86, Receuil, str. 1493, točka 11).
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cilj in vsebina ukrepa1. 

IV. Analiza

Člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije: prvotna pravna podlaga

Člen 114 PDEU omogoča sprejetje ukrepov Skupnosti po rednem zakonodajnem postopku, 
„katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.“ Ta člen je treba razumeti v 
povezavi s členom 26 PDEU, ki določa prosti pretok blaga kot temeljno načelo vzpostavitve 
notranjega trga. Poleg tega je treba ugotoviti, da člen 114(3) vzpostavlja „visoko raven 
varovanja“ pri ukrepih, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in potrošnikov. Odstavki 
od 4 do 9 državam članicam omogočajo, da sprejmejo nacionalne ukrepe zato, da uvedejo 
upravičene prepovedi ali omejitve za uvoz, izvoz ali blago v tranzitu, v skladu s členom 36 
PDEU, zatem ko je bil sprejet usklajevalni ukrep. Zato odstavki od 4 do 9 predstavljajo 
bistveno kvalifikacijo splošnega cilja člena, ki je spodbujanje vzpostavitve in delovanja 
notranjega trga.

Namen in vsebina ukrepa je priznati svobodo državam članicam, da na svojem ozemlju 
prepovejo ali omejijo gojenje GSO na podlagi razlogov, ki ne temeljijo na znanstveni oceni 
zdravstvenega in okoljskega tveganja. Zato novi člen 26b državam članicam omogoča, da 
sprejmejo ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja nekaterih GSO, (i) ki so odobreni v skladu 
z delom C te Direktive 2001/18/ES 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, (ii) pod pogojem, da: „(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; in (b) so v skladu s 
Pogodbama.“ Namen predloga je zato pojasniti pravno podlago, da bodo države članice 
izrecno imele manevrski prostor pri prepovedi ali omejitvi gojenja GSO v primerih, ki niso 
usklajeni, in torej niso povezani z oceno škodljivega vpliva na zdravje in okolje. Kaže, da 
predlog v resnici nima nobenega drugega cilja kot uvedbo določene prožnosti v obstoječi 
centraliziran sistem za odobritev GSO. Zato je pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija, 
ustrezna. 

Na to ugotovitev ni vplivalo dejstvo, da je dodana vrednost predloga Komisije vprašljiva, saj 
so praktične posledice uporabe člena 26b omejene. V tem kontekstu je zanimivo sklicevanje 
na Pogodbe iz točke (b) tega člena. Če pustimo očitno vprašanje skladnosti ukrepov, ki jih 
sprejme Unija ali države članice, s Pogodbami, se določba izrecno nanaša na odstavke od 4 do 
9 člena 114 PDEU in na člen 36 PDEU. Pravna služba Parlamenta je v svojem poročilu 
pripravila natančno analizo razlogov za omejitev ali prepoved gojenja GSO (odst. 13–23). 
Dovolj je reči, da so možnosti držav članic za sprejem omejevalnih ukrepov iz „drugih 
razlogov“ očitno omejene. 

Čeprav se zdi, da je to jasen primer opustitve pristojnosti Unije, bi bil člen 114 PDEU kljub 
vsemu ustrezna pravna podlaga, tudi če bil predlog viden kot ukrep odmika od usklajenosti2. 

                                               
1 Sodba z dne 11. junija 1991 v zadevi Komisija proti Svetu (C-300/89, Receuil, str. I-2867, točka 10).
2 V skladu z mnenjem pravne službe Sveta, ki se ne strinja z uporabo člena 114 PDEU kot ustrezne pravne 
podlage. Pravna služba Parlamenta ima drugačno stališče (odstavek 12 njenega mnenja).
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Predvsem je težko sprejeti argument, da je odmik od usklajenosti na podlagi člena 114 PDEU 
dovoljen le, če je namen takšne spremembe izboljšati delovanje notranjega trga. Člen 114 
PDEU daje zakonodajalcu Unije pristojnost, da oblikuje usklajevalne ukrepe za zagotovitev 
nemotenega delovanja notranjega trga in tudi, da že sprejete ukrepe prilagodi spreminjajočim 
se okoliščinam, in sicer s povečanjem ali zmanjšanjem že dosežene usklajenosti ali celo z 
razveljavitvijo usklajevalnih ukrepov. Člen 114 PDEU je treba brati skupaj s členom 2(2) 
PDEU, ki izrecno navaja: „Če ima Unija po Pogodbah na določenem področju deljeno 
pristojnost z državami članicami, lahko Unija in države članice na tem področju izdajajo 
zakonodajne in sprejemajo pravno zavezujoče akte. Države članice izvajajo svojo pristojnost, 
kolikor Unija svoje pristojnosti ne izvaja. Države članice ponovno izvajajo svojo pristojnost, 
kolikor se je Unija odločila, da bo svojo pristojnost prenehala izvajati.“ Generalni 
pravobranilec Poiares Maduro je v svojem mnenju v primeru Vodafone zapisal, da je „člen 95 
lahko podlaga tudi za intenzivnejšo regulacijo, ne le za deregulativne ukrepe“1, Svet pa je v 
istem primeru menil: „Če so bile z aktom, ki temelji na členu 95 ES, že odstranjene vse ovire 
pri trgovanju na področju, ki ga usklajuje, to zakonodajalcu Skupnosti ne more preprečiti 
možnosti, da to določbo prilagodi vsem spremembam okoliščin ali razvoju znanja zaradi 
njegove naloge varovanja splošnih interesov, določenih s Pogodbo“2.

Člen 192 kot pravna podlaga

Poročevalka odbora ENVI predlaga člen 192 PDEU kot ustrezno pravno podlago: „Ker 
morajo države članice upoštevati dejavnike, povezane z varstvom živalskih in rastlinskih vrst, 
rabo zemljišč ali prostorskim načrtovanjem, za katere so ohranile precejšnje pristojnosti, je 
utemeljeno, da ta uredba temelji na členu 192 Pogodbe.“

Člen 192(1) PDEU omogoča, da se z rednim zakonodajnim postopkom sprejmejo ukrepi za 
uresničitev politike Unije v skladu s členom 191 o, med drugim, ohranjanju, varovanju in 
izboljšanju kakovosti okolja ter varovanju zdravja ljudi. Člen 192(2) omogoča, da se po 
posebnem zakonodajnem postopku sprejmejo ukrepi, ki med drugim zadevajo ukrepe o 
količinskem upravljanju vodnih virov in uporabi tal. Predlog spremembe ne določa, kateri 
odstavek člena 192 je ustrezen.

Glede na predlog se zdi, da bi bil ustreznejši člen 192(1): 1. Evropski parlament in Svet se po 
rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in 
Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme za doseganje ciljev iz člena 191.“
Kot omenjeno je cilj predloga priznanje svobode državam članicam, da se pri prepovedi ali 
omejitvi gojenja GSO na svojem ozemlju sklicujejo na druge razloge, kot je znanstvena ocena 
tveganja za okolje in zdravje. Zato je jasno, da namen predloga ni doseganje ciljev iz člena 
191 PDEU. Ravno nasprotno, namen predloga je državam članicam omogočiti, da se pri 
prepovedi ali omejitvi gojenja GSO na svojem ozemlju sklicujejo na druge razloge, kot je 
znanstvena ocena tveganja za okolje in zdravje. Glede na originalni predlog Komisije je treba 
ugotoviti, da ne opravičuje uporabe člena 192 PDEU kot njegove pravne podlage.

                                               
1 Mnenje v Primeru C-58/08 Vodafone in drugi [2010], še ni objavljeno, odst. 9.
2 Mnenje v Primeru C-58/08 Vodafone in drugi [2010], še ni objavljeno, odst. 34.
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Kljub temu je poročevalka vložila več predlogov sprememb, za sprejetje katerih bo morda 
potrebna sprememba pravne podlage. Brez podrobne analize osnutka poročila je treba 
pozornost nameniti predvsem predlogu spremembe 8, ki se glasi:

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

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, in ki dopolnjujejo okoljske posledice, 
obravnavane pri oceni škodljivega vpliva 
na okolje v skladu z delom C te direktive; 
ali
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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; 

ter ter

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.“

V obrazložitev predloga spremembe je poročevalka zapisala: „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.“

Glede na to, da ta predlog spremembe znatno razširi razloge, zaradi katerih države članice 
lahko omejijo ali prepovejo gojenje GSO, tako da bodo lahko vključile tudi okoljske razloge, 
je treba predlog spremembe obravnavati, kot da spreminja namen predloga. Poročevalka želi s 
predlogi sprememb državam članicam zagotoviti specifične razloge in možnosti za omejitev 
gojenja GSO. Predlogi se nanašajo na pogoje v zvezi z okoljem ter njegovo ohranitvijo in 
zaščito, na primer na negativni učinek na ekosisteme, spremembo rabe tal, zaščito živalskih in 
rastlinskih vrst itd. Danes se države članice, ki ne dovolijo gojenja GSO na svojem ozemlju, 
sklicujejo na etične razloge, kar je težko ubraniti pred Sodiščem1. Kot je pravna služba 
Parlamenta zapisala v svojem mnenju, predlagani predlog spremembe direktive, ki ga je 
predlagala Komisija (tj. novi člen 26b), v bistvu ne bo prinesel nobenih sprememb sedanjega 
sistema za odobritev gojenja GSO. Ker so argumenti proti gojenju GSO največkrat povezani z 
okoljem, bi morala biti pravna podlaga za predlog, kot ga spreminja poročevalka, člen 192(1) 
PDEU. Poudariti je treba tudi, da se zdijo ukrepi v zvezi s sproščanjem GSO v okolje Unije, 
povezani z notranjim trgom, neustrezni. GSO ne moremo obravnavati na enak način kot kateri 
                                               
1 C-165/08, Komisija proti Republiki Poljski [2009] ECR I-6843.
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koli drug proizvod, saj so to živi organizmi, ki se lahko razmnožujejo in množijo, poleg tega 
pa vplivajo na proizvodne sisteme in ekosisteme, ki se po Uniji močno razlikujejo.

Sklep:

Glede na sveženj predlogov sprememb predloga, ki jih je vložila poročevalka, je člen 192(1) 
PDEU ustrezna pravna podlaga.

Na seji dne 22. marca 2011 je Odbor za pravne zadeve z devetimi glasovi za in osmimi 
glasovi proti1 odločil, da vam priporoči, naj bo podlaga za predlog člen 192(1) PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: predsednik Klaus-Heiner Lehne, podpredsednik Luigi Berlinguer , 
podpredsednica Evelyn Regner, poročevalka Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tadeusz Zwiefka, Françoise 
Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří 
Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


