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Predlog spremembe 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Navedba sklicevanj 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 192(1) in
člena 114 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Če bi se sklicevali izključno na člen 192, bi državam članicam verjetno omejili možnost, da 
prepovejo gojenje GSO na podlagi razlogov, ki niso povezani s skrbjo za okolje. Če bo dvojna 
pravna podlaga zavrnjena, bo najbrž bolje obdržati predlagani člen 114.

Predlog spremembe 35
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava -1 (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(-1) Gojenje in trženje gensko 
spremenjenih organizmov (GSO) bi 
moralo biti prepovedano na celotnem 
ozemlju Evropske unije. 

Or. fr

Predlog spremembe 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2



PE539.851v01-00 4/111 AM\1037402SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Stremeti bi bilo 
treba k doseganju in ohranjanju enotne 
ravni zaščite zdravja in okolja na vsem 
ozemlju Unije.

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Glede na te cilje 
je primerna pravna podlaga člen 114 
PDEU, saj odraža opisano celovito raven 
varstva. Kljub temu bi bilo treba stremeti k 
doseganju in ohranjanju enotne visoke
ravni varstva, kar zadeva zdravje, varnost, 
okolje in potrošnike, na vsem ozemlju 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Člen 114 PDEU zagotavlja visoko raven varstva, kar zadeva zdravje, varnost, okolje in 
potrošnike, in s tem celovito varstvo. Člen 192(1) PDEU, ki se osredotoča izključno na 
okoljske vidike, ni primerna pravna podlaga za obravnavo problematike GSO.

Predlog spremembe 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni
tveganje, preden se odobri za dajanje v
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 

(2) V skladu se tem pravnim okvirom 
mora biti za GSO za gojenje posebej
ocenjeno tveganje, preden bodo odobreni
za dajanje na trg Unije, ob upoštevanju 
neposrednih in posrednih učinkov, 
takojšnih učinkov, učinkov z zakasnitvijo, 
kumulativnih učinkov GSO ter 
kumulativnih učinkov GSO in z njimi 
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interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
zdravja in okolja.

povezanih fitosanitarnih sredstev na 
zdravje ljudi in okolje, v skladu s Prilogo 
II Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
zdravja in okolja.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi njihove posebne narave je treba dvomiti v varnost GSO. Poleg tega so povzročili 
povečano uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zato je primerno spremeniti način ocenjevanja, 
ki ga uporablja Evropska agencija za varnost hrane.

Predlog spremembe 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
zdravja in okolja.

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji, ob upoštevanju 
neposrednih in posrednih učinkov, 
takojšnih učinkov, učinkov z zakasnitvijo 
ter kumulativnih dolgoročnih učinkov 
GSO na zdravje ljudi in okolje v skladu s 
Prilogo II Direktive 2001/18/ES. Namen 
tega postopka odobritve je v skladu s 
previdnostnim načelom zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
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zdravja in okolja.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti glavno vsebino ocene tveganja iz Priloge II 
Direktive 2001/18/ES in dodati sklic na previdnostno načelo.

Predlog spremembe 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
zdravja in okolja.

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Taka ocena mora 
upoštevati neposredne in posredne učinke, 
takojšnje učinke, učinke z zakasnitvijo ter 
skupne dolgoročne učinke na zdravje 
ljudi, živali in okolja. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja, 
biotske raznovrstnosti in interesov 
potrošnikov ter hkrati učinkovito delovanje 
notranjega trga. Na celotnem ozemlju 
Unije bi bilo treba doseči in ohranjati 
enotno visoko raven varovanja zdravja in 
okolja.

Or. it

Predlog spremembe 40
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji v skladu s Prilogo II 
Direktive 2001/18/ES. Namen tega 
postopka odobritve je zagotoviti visoko 
raven varovanja življenja in zdravja ljudi, 
zdravja in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga. Na celotnem 
ozemlju Unije bi bilo treba doseči in 
ohranjati enotno visoko raven varovanja 
zdravja in okolja.

(2) V skladu s tem pravnim okvirom se za 
vsak GSO za gojenje posebej oceni 
tveganje, preden se odobri za dajanje v 
promet v Uniji, ob upoštevanju 
neposrednih in posrednih učinkov, 
takojšnih učinkov, učinkov z zakasnitvijo 
ter kumulativnih dolgoročnih učinkov 
GSO na zdravje ljudi in okolje v skladu s 
Prilogo II Direktive 2001/18/ES. Ta ocena 
tveganja vsebuje znanstvena mnenja, na 
podlagi katerih je mogoče ozaveščeno 
sprejemanje odločitev, sledi pa ji odločitev 
o obvladovanju tveganja, v kateri se 
upoštevajo tudi drugi upravičeni 
dejavniki, ki se nanašajo na zadevo, o 
kateri se odloča. Namen tega postopka 
odobritve je zagotoviti visoko raven 
varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja 
in dobrega počutja živali, okolja in 
interesov potrošnikov ter hkrati učinkovito 
delovanje notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 2 osnutka priporočila. Glede na 
možnost izvzetja je razlikovanje med oceno tveganja in obvladovanjem tveganja zelo 
pomembno, zato bi bilo treba tukaj opomniti na to načelo, ki je določeno tako v splošni 
živilski zakonodaji kot v Uredbi 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi.

Predlog spremembe 41
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Komisija in države članice bi morale 
prednostno zagotoviti izvedbo sklepov 
Sveta za okolje z dne 4. decembra 2008, in 
sicer pravilno izvajanje pravnih zahtev iz 
Priloge II Direktive 2001/18/ES o oceni 
tveganja GSO. Strogo bi bilo treba oceniti 
zlasti dolgoročne vplive gensko 
spremenjenih kmetijskih rastlin na okolje, 
pa tudi njihove morebitne učinke na 
neciljne organizme; pri tem bi bilo treba 
ustrezno upoštevati značilnosti prejemnih 
okolij in geografskih območij, na katerih 
se gensko spremenjeni pridelki smejo 
gojiti, oceniti pa bi bilo treba tudi 
morebitne posledice za okolje, ki jih 
povzročijo spremembe v uporabi 
herbicidov, povezanih z na herbicide 
odpornimi gensko spremenjenimi pridelki. 
Komisija bi morala še posebej zagotoviti 
pravočasno predstavitev osnutka 
izvedbene uredbe o oceni tveganja GSO za 
okolje. Ta izvedbena uredba ne bi smela 
temeljiti na načelu snovne enakovrednosti 
ali na primerjalni analizi varnosti in bi 
morala zagotoviti izboljšanje obstoječe 
prakse, npr. z jasno opredelitvijo 
dolgoročnih neposrednih in posrednih 
učinkov ter znanstvenih negotovosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 3 osnutka priporočila. Pojasnjuje 
sklicevanje na težko pričakovani pravno zavezujoči zakonodajni akt o oceni tveganja za 
okolje in vključuje potrebo po izboljšanju obstoječe prakse.

Predlog spremembe 42
Jan Huitema, Julie Girling

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Sistem Unije za odobritev GSO mora 
ustrezno upoštevati tveganja in možnosti, 
ki jih prinašajo inovacije v znanosti in 
tehnologiji. Zlasti najnovejši razvoj metod 
žlahtnjena rastlin izpostavlja tveganja, ki 
bi jih bilo treba upoštevati. Za nekatere 
metode, kot je cisgeneza, je bilo 
ugotovljeno, da so enako varne kot 
običajne metode žlahtnjenja rastlin in bi 
jih zato lahko izvzeli s področja uporabe te 
zakonodaje. Usmerjen regulativni sistem 
za GSO je osnovni pogoj za spodbujanje 
najsodobnejših inovacij na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 3 osnutka priporočila. Pojasnjuje 
sklicevanje na težko pričakovani pravno zavezujoči zakonodajni akt o oceni tveganja za 
okolje in vključuje potrebo po izboljšanju obstoječe prakse.

Predlog spremembe 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Izboljšati je treba izvedbo ocene 
tveganja iz Priloge II Direktive 
2001/18/ES, zlasti kar zadeva dolgoročne 
učinke gensko spremenjenih pridelkov na 
okolje in njihove potencialne učinke na 
neciljne organizme, značilnosti prejemnih 
okolij in geografskih območij, na katerih 
se smejo gojiti gensko spremenjeni 
pridelki, potencialne posledice za okolje, 
ki bi jih imele spremembe uporabe 
herbicidov, povezane z gensko 
spremenjenimi pridelki, odpornimi na 
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herbicide, neposredne in posredne 
dolgoročne učinke ter znanstvene 
negotovosti. Vsako tovrstno izboljšanje in 
vsaka sprememba pravnega statusa 
smernic za oceno tveganja GSO zahteva 
poglobljeno razpravo in bi torej morala 
biti predmet temeljitega pregleda 
Direktive 2001/18/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ocena tveganja iz Direktive 2001/18/ES je temeljno načelo v postopku odobritve GSO. Vsaka 
sprememba tega načela, npr. njegovega pravnega statusa ali njegove funkcionalnosti, zahteva 
temeljito razpravo in je torej ne bi smeli obravnavati v okviru teh sprememb direktive, temveč 
v okviru njenega pregleda.

Predlog spremembe 44
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) V tej direktivi in pri njenem izvajanju 
bi bilo treba vedno upoštevati 
previdnostno načelo.

Or. en

Predlog spremembe 45
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 46
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2b) V tej direktivi in pri njenem izvajanju 
bi bilo treba upoštevati previdnostno 
načelo.

Or. en

Obrazložitev

Navedba previdnostnega načela je bila vključena že v stališču Evropskega parlamenta v prvi 
obravnavi.

Predlog spremembe 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Ker podjetja, ki proizvajajo GSO, 
proizvajajo tudi zdravila in pesticide, bi 
javni organi morali upoštevati neodvisne 
in nepristranske študije s tega področja. 

Or. pt

Predlog spremembe 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Komisija in države članice bi morale 
zagotoviti izvajanje sklepov Sveta z dne 4. 
decembra 2008 o izvajanju pravnih zahtev 
iz Priloge II Direktive 2001/18/ES. 
Komisija bi morala zato Evropskemu 
parlamentu in Svetu najkasneje v enem 
letu po začetku veljavnosti te direktive 
predložiti zakonodajni predlog, da bo 
omenjena priloga v skladu z novimi 
smernicami Evropske agencije za varnost 
hrane o oceni tveganja GSO.

Or. fr

Predlog spremembe 49
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2b) Glede na trenutni politični okvir, 
vključno z zavezo novoizvoljenega 
predsednika Evropske komisije o pregledu 
postopka odobritve in dejstvom, da se 
gojenje GSO v Evropi izkazuje kot zelo 
sporno, bi moral biti začetek veljavnosti te 
direktive pogojen s pregledom postopka 
odločanja o odobritvi GSO, ki je določen v 
Direktivi 2001/18/ES in Uredbi (ES) 
št. 1829/2003, da bi preprečili odobritev 
GSO proti volji večine držav članic in 
Evropskega parlamenta.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2b) Uporaba tehnologij, ki jih pristojni in 
nepristranski organi niso preverili ali 
potrdili, prinaša dodatna zdravstvena 
tveganja. Zagotoviti je treba izvedbo 
nepristranskih in neodvisnih študij na tem 
področju, in sicer s povečanjem naložb v 
raziskave, s čimer bi okrepili strokovno 
znanje o genetsko spremenjenih 
organizmih in posledicah njihove 
uporabe. Rezultate študij je treba objaviti, 
prav tako pa je treba spodbujati razpravo 
o tej temi.

Or. pt

Predlog spremembe 51
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2b) Prilogo II Direktive 2001/18/ES bi 
bilo treba okrepiti z vključitvijo smernic, 
ki jih je Evropska agencija za varnost 
hrane objavila novembra 2010 v skladu s 
sklepi zasedanja Sveta ministrov za okolje 
decembra 2008 v zvezi z oceno tveganja 
gensko spremenjenih organizmov za 
okolje.

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je okrepiti postopke ocenjevanja GSO. Evropska agencija 
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za varnost hrane je posodobila smernice in novembra 2010 objavila revidiran dokument. 
Vendar Komisija še vedno ni predlagala osnutka, s katerim bi tem določbam dali normativno 
vrednost. Zato ta predlog spremembe predlaga vključitev smernic Evropske agencije za 
varnost hrane v zvezi z oceno tveganja za okolje v Prilogo II Direktive 2001/18/ES, da se jih 
uresniči z zakonodajo in da se okrepi centralizirano ocenjevanje.

Predlog spremembe 52
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2c) Upoštevati je treba politični okvir, 
zlasti politično zavezo, ki jo je dal 
novoizvoljeni predsednik Evropske 
komisije 15. julija 2014, namreč da bo 
Komisija hitro pregledala obstoječi 
postopek odločanja, ki se uporablja za 
GSO. Noben GSO ne bi smel biti odobren 
proti volji večine demokratično izvoljenih 
vlad in poslancev v Evropskem 
parlamentu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 4 osnutka priporočila in se nanaša 
konkretno na govor predsednika Junckerja na plenarnem zasedanju.

Predlog spremembe 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

((2c) Ker so za pridobitev in gojenje 
gensko spremenjenih pridelkov potrebne 
drage tehnologije in ker so semena 
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patentirana, so ti pridelki posel, ki je 
vreden več milijonov dolarjev in ima zelo 
malo ali pa nič skupnega s hrano za 
lastno porabo ali z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti.

Or. pt

Predlog spremembe 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 2 d (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2d) S tem ko velike gospodarske skupine 
uvajajo gojenje patentiranih pridelkov, ki 
so bolj odporni in imajo večji donos, je 
kmetijska dejavnost milijonov ljudi po 
vsem svetu leto za letom odvisna ob 
uporabe patentiranih semen teh skupin, 
zaradi česar niso sposobni dovolj pridelati 
in si zagotoviti stabilne življenjske pogoje.

Or. pt

Predlog spremembe 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stališče Sveta
Uvodna izjava 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

(3) Poleg odobritve za dajanje v promet 
morajo gensko spremenjene sorte 
izpolnjevati tudi zahteve prava Unije glede 
trženja semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin, zlasti iz direktiv 
Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 
68/193/EGS, 98/56/ES, 99/105/ES, 
2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 
2002/56/ES, 2002/57/ES in 2008/90/ES.

(3) Poleg odobritve za dajanje v promet 
morajo gensko spremenjene sorte 
izpolnjevati tudi zahteve prava Unije glede 
trženja semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin, zlasti iz direktiv 
Sveta 66/401/EGS6, 66/402/EGS7, 
98/56/ES9, 99/105/ES10, 2002/53/ES11, 
2002/54/ES12, 2002/55/ES13, 2002/56/ES14, 
2002/57/ES15 in 2008/90/ES16. Izmed 
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Izmed navedenih direktiv vsebujeta 
direktivi 2002/53/ES in 2002/55/ES 
določbe, na podlagi katerih lahko države 
članice pod nekaterimi natančno 
opredeljenimi pogoji prepovejo uporabo 
posamezne sorte na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu oziroma 
določijo ustrezne pogoje za gojenje 
posamezne sorte.

navedenih direktiv vsebujeta 
direktivi 2002/53/ES in 2002/55/ES 
določbe, na podlagi katerih lahko države 
članice pod nekaterimi natančno 
opredeljenimi pogoji prepovejo uporabo 
posamezne sorte na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu oziroma 
določijo ustrezne pogoje za gojenje 
posamezne sorte.

__________________ __________________

Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 
14. junija 1966 o trženju semen krmnih 
rastlin (UL P 125, 11.7.1966, str. 2298).

6 Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 
14. junija 1966 o trženju semen krmnih 
rastlin (UL P 125, 11.7.1966, str. 2298).

Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 
14. junija 1966 o trženju semena žit (UL P 
125 11.7.1966, str. 2309).

7 Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 
14. junija 1966 o trženju semena žit (UL P 
125 11.7.1966, str. 2309).

Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. 
aprila 1968 o trženju materiala za 
vegetativno razmnoževanje trte (UL L 93, 
17.4.1968, str. 15).

Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 
1998 o trženju razmnoževalnega materiala 
okrasnih rastlin (UL L 226, 13.8.1998, str. 
16).

9 Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 
1998 o trženju razmnoževalnega materiala 
okrasnih rastlin (UL L 226, 13.8.1998, str. 
16).

Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. 
decembra 1999 o trženju gozdnega 
reprodukcijskega materiala (UL L 11, 
15.1.2000, str. 17).

10 Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. 
decembra 1999 o trženju gozdnega 
reprodukcijskega materiala (UL L 11, 
15.1.2000, str. 17).

Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 
13. junija 2002 o skupnem katalogu sort 
poljščin (UL L 193, 20.7.2002, str. 1).

11 Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 
13. junija 2002 o skupnem katalogu sort 
poljščin (UL L 193, 20.7.2002, str. 1).

Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena pese (UL 
L 193, 20.7.2002, str. 12).

12 Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena pese (UL 
L 193, 20.7.2002, str. 12).

Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena 
zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

13 Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena 
zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semenskega 
krompirja (UL L 193, 20.7.2002, str. 60).

14 Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semenskega 
krompirja (UL L 193, 20.7.2002, str. 60).

Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena oljnic in 
predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).

15 Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 
13. junija 2002 o trženju semena oljnic in 
predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).
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Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 
29. septembra 2008 o trženju 
razmnoževalnega materiala sadnih rastlin 
in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo 
sadja (UL L 267, 8.10.2008, str. 8).

16 Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 
29. septembra 2008 o trženju 
razmnoževalnega materiala sadnih rastlin 
in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo 
sadja (UL L 267, 8.10.2008, str. 8).

Or. fr

Obrazložitev

Zaščititi je treba posebne lastnosti trte in lokalnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo.

Predlog spremembe 56
Lorenzo Fontana

Stališče Sveta
Uvodna izjava 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 
zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, države 
članice ne smejo prepovedati, omejiti ali 
ovirati njegovega prostega pretoka na 
svojem ozemlju, razen pod pogoji, 
opredeljenimi v pravu Unije.

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 
zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, lahko
države članice kljub temu prepovejo, 
omejijo ali ovirajo njegov prosti pretok na 
svojem ozemlju.

Or. it

Predlog spremembe 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stališče Sveta
Uvodna izjava 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 
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zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, države 
članice ne smejo prepovedati, omejiti ali 
ovirati njegovega prostega pretoka na 
svojem ozemlju, razen pod pogoji,
opredeljenimi v pravu Unije.

zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, država 
članica, ki odobri GSO za gojenje, ne sme
prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega 
prostega pretoka na svojem ozemlju, razen 
pod pogoji, opredeljenimi v pravu Unije.
Države članice, ki ne odobrijo GSO za 
gojenje, lahko prepovejo, omejijo ali 
ovirajo njegov prosti pretok na svojem 
ozemlju.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice, ki odobrijo GSO za gojenje, morajo sprejeti svojo odločitev in nadaljevati z 
logiko, na kateri dovoljenje sloni. Ne zdi se sprejemljivo, da bi se dovolilo samo gojenje, ne 
da bi se prevzelo tudi posledic, ki bi ju imela poraba in izvoz, zlasti v revne države. Poleg tega 
mora naslov direktive ostati jasen in imeti praktičen učinek, da se bodo lahko države članice 
svobodno odločile, da ne bodo dovolile prometa z GSO, ki ni dobil dovoljenja za gojenje. 

Predlog spremembe 58
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 
zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, države 
članice ne smejo prepovedati, omejiti ali 
ovirati njegovega prostega pretoka na 
svojem ozemlju, razen pod pogoji, 
opredeljenimi v pravu Unije.

(4) Ko je GSO odobren za gojenje v skladu 
s pravnim okvirom Unije za GSO in glede 
sorte, ki se daje v promet, izpolnjuje 
zahteve prava Unije za trženje semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin, države 
članice lahko prepovejo ali omejijo 
njegovo prisotnost na svojem ozemlju.

Or. fr

Predlog spremembe 59
Nicola Caputo
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO bi bilo 
treba zaradi ohranitve notranjega trga še 
naprej urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo 
v nekaterih primerih morda treba urediti 
bolj prožno, saj gre zaradi njegove 
povezanosti z rabo zemljišč, lokalnimi 
kmetijskimi strukturami in varovanjem ali 
ohranjanjem habitatov, ekosistemov in 
pokrajin za vprašanje velikih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razsežnosti. Taka 
prožnost ne bi smela ogrožati skupnega 
postopka odobritve, zlasti postopka ocene.

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO bi bilo 
treba zaradi ohranitve notranjega trga še 
naprej urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo 
v nekaterih primerih morda treba urediti 
bolj prožno, saj gre zaradi njegove 
povezanosti z rabo zemljišč, lokalnimi 
kmetijskimi strukturami in varovanjem ali 
ohranjanjem habitatov, ekosistemov in 
pokrajin za vprašanje velikih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razsežnosti. Poleg 
tega usklajene ocene tveganja za zdravje 
in okolje morda ne bi zajele vseh možnih 
vplivov gojenja GSO v različnih regijah in 
lokalnih ekosistemih. Države članice 
imajo v skladu s členom 2(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) 
možnost, da sprejmejo pravno zavezujoče 
akte o omejitvi ali prepovedi dejanskega 
gojenja GSO ali skupin GSO, 
opredeljenih po vrsti pridelka ali lastnosti, 
ali vseh GSO na celotnem svojem ozemlju 
ali njegovem delu, potem ko so odobreni 
na ravni Unije. Taka prožnost pa ne bi 
smela ogrožati skupnega postopka 
odobritve, zlasti postopka ocene.

Or. en

Predlog spremembe 60
Françoise Grossetête

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO (5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
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vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO bi bilo 
treba zaradi ohranitve notranjega trga še 
naprej urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo 
v nekaterih primerih morda treba urediti 
bolj prožno, saj gre zaradi njegove 
povezanosti z rabo zemljišč, lokalnimi 
kmetijskimi strukturami in varovanjem ali 
ohranjanjem habitatov, ekosistemov in 
pokrajin za vprašanje velikih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razsežnosti. Taka 
prožnost ne bi smela ogrožati skupnega 
postopka odobritve, zlasti postopka ocene.

vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Zato je nujno treba
vprašanja v zvezi z dajanjem v promet in 
uvozom GSO zaradi ohranitve notranjega 
trga še naprej urejati na ravni Unije.
Gojenje pa bo v nekaterih primerih morda 
treba urediti bolj prožno, saj gre zaradi 
njegove povezanosti z rabo zemljišč, 
lokalnimi kmetijskimi strukturami in 
varovanjem ali ohranjanjem habitatov, 
ekosistemov in pokrajin za vprašanje 
velikih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
razsežnosti. Taka prožnost ne bi smela 
ogrožati skupnega postopka odobritve, 
zlasti postopka ocene, in ne bi smela 
ogroziti osrednje vloge, ki jo ima v tem 
postopku Evropska agencije za varnost 
hrane.

Or. fr

Obrazložitev

Postopka odobritve in ocenjevanja je treba ohraniti na evropski ravni, da bi se preprečilo, da 
ta zakonodaja ne postane precedens za prenos odločanja pri drugih evropskih postopkih 
nazaj na nacionalno raven.

Predlog spremembe 61
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja o dajanju na 
trg in uvozu GSO je treba še naprej urejati 
na ravni EU zaradi ohranitve notranjega 
trga. Gojenje pa bo v nekaterih primerih 
morda treba urediti bolj prožno, saj gre 
zaradi njegove povezanosti z rabo zemljišč, 
lokalnimi kmetijskimi strukturami in 

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja o dajanju na 
trg in uvozu GSO bi bilo treba še naprej 
urejati na ravni EU. Gojenje pa bo v 
nekaterih primerih morda treba urediti bolj 
prožno, saj gre zaradi njegove povezanosti 
z rabo zemljišč, lokalnimi kmetijskimi 
strukturami in varovanjem ali ohranjanjem 
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varovanjem ali ohranjanjem habitatov, 
ekosistemov in pokrajin za vprašanje 
velikih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
razsežnosti. Taka prožnost ne bi smela 
ogrožati skupnega postopka odobritve, 
zlasti postopka ocene.

habitatov, ekosistemov in pokrajin za 
vprašanje velikih nacionalnih, regionalnih 
in lokalnih razsežnosti. Taka prožnost ne bi 
smela ogrožati skupnega postopka 
odobritve, zlasti postopka ocene. Poleg 
tega usklajene ocene tveganja za zdravje 
in okolje morda ne bi zajele vseh možnih 
vplivov gojenja GSO v različnih regijah in 
lokalnih ekosistemih. Države članice 
imajo v skladu s členom 2(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) 
možnost, da sprejmejo pravno veljavno 
gojenje GSO ali skupin GSO, 
opredeljenih po vrsti pridelka ali lastnosti, 
ali vseh GSO na celotnem svojem ozemlju 
ali njegovem delu, potem ko so odobreni 
na ravni Unije. Taka prožnost pa ne bi 
smela ogrožati skupnega postopka 
odobritve, zlasti postopka ocene.

Or. en

Predlog spremembe 62
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO bi bilo 
treba zaradi ohranitve notranjega trga še 
naprej urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo 
v nekaterih primerih morda treba urediti 
bolj prožno, saj gre zaradi njegove 
povezanosti z rabo zemljišč, lokalnimi 
kmetijskimi strukturami in varovanjem ali 
ohranjanjem habitatov, ekosistemov in
pokrajin za vprašanje velikih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razsežnosti. Taka 
prožnost ne bi smela ogrožati skupnega 
postopka odobritve, zlasti postopka ocene.

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO, pa 
tudi oceno tveganja za zdravje in okolje,
bi bilo treba zaradi ohranitve notranjega 
trga in visoke ravni varovanja zdravja 
ljudi, ki jo določa Pogodba o delovanju 
Evropske unije, vseeno še naprej urejati na 
ravni Unije. Gojenje pa bo v nekaterih 
primerih morda treba urediti bolj prožno, 
saj gre zaradi njegove povezanosti z rabo 
zemljišč, lokalnimi kmetijskimi 
strukturami in varovanjem ali ohranjanjem 
habitatov, ekosistemov, pokrajin in
naravnih genotipov rastlin za vprašanje 
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velikih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
razsežnosti. Taka prožnost ne bi smela 
ogrožati skupnega postopka odobritve, 
zlasti postopka ocene, če se izvaja po 
najvišjih standardih in vključuje oceno 
vseh možnih tveganj za zdravje in vse 
možne posledice uvajanja GSO za naravo 
in okolje.

Or. fr

Predlog spremembe 63
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga temeljiteje obravnava na 
ravni držav članic. Vprašanja v zvezi z 
dajanjem v promet in uvozom GSO bi bilo 
treba zaradi ohranitve notranjega trga še 
naprej urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo 
v nekaterih primerih morda treba urediti 
bolj prožno, saj gre zaradi njegove 
povezanosti z rabo zemljišč, lokalnimi 
kmetijskimi strukturami in varovanjem ali 
ohranjanjem habitatov, ekosistemov in 
pokrajin za vprašanje velikih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razsežnosti. Taka 
prožnost ne bi smela ogrožati skupnega 
postopka odobritve, zlasti postopka ocene.

(5) Izkušnje kažejo, da je gojenje GSO 
vprašanje, ki se ga zaradi razlik v 
znanstvenih razlagah in političnih ocenah 
tveganj temeljiteje obravnava na ravni 
držav članic. Vprašanja v zvezi z dajanjem 
v promet in uvozom GSO bi bilo treba 
zaradi ohranitve notranjega trga še naprej 
urejati na ravni Unije. Gojenje pa bo v 
nekaterih primerih morda treba urediti bolj 
prožno, saj gre zaradi njegove povezanosti 
z rabo zemljišč, lokalnimi kmetijskimi 
strukturami in varovanjem ali ohranjanjem 
habitatov, ekosistemov in pokrajin za 
vprašanje velikih nacionalnih, regionalnih 
in lokalnih razsežnosti. Taka prožnost ne bi 
smela ogrožati skupnega postopka 
odobritve, zlasti postopka ocene.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 5 osnutka priporočila.
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Predlog spremembe 64
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 5a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5a) Zato je treba okrepiti skupni postopek 
za odobritev, usklajen na evropski ravni, 
da bo vključeval oceno tveganj za okolje 
in zdravje ne le na celotnem ozemlju EU, 
marveč tudi na lokalni ravni, in analizo 
morebitnih učinkov na lokalne 
ekosisteme. Samo zares neodvisna, 
popolnoma centralizirana in okrepljena 
ocena lahko zagotovi visoko raven 
varnosti, ki jo določajo Pogodbe. Zato 
morajo pri oceni sodelovati vse države 
članice, da se zagotovi pluralnost mnenj 
in spodbudi znanstvena in etična razprava 
o lokalnih posebnostih vsake države 
članice.

Or. fr

Predlog spremembe 65
Lynn Boylan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice že uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 
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člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. Poleg tega se je postopek odločanja 
glede gojenja GSO izkazal za posebno 
zahtevnega, saj so posamezne države 
izrazile pomisleke, ki niso povezani le z 
vprašanji varnosti GSO za zdravje ali 
okolje.

člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. Poleg tega se je postopek odločanja 
glede gojenja GSO izkazal za posebno 
zahtevnega, saj so posamezne države 
izrazile pomisleke, ki niso povezani le z 
vprašanji varnosti GSO za zdravje ali 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 66
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 
člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. Poleg tega se je postopek odločanja 
glede gojenja GSO izkazal za posebno 
zahtevnega, saj so posamezne države 
izrazile pomisleke, ki niso povezani le z 
vprašanji varnosti GSO za zdravje ali 
okolje.

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 
člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. Poleg tega se je postopek odločanja 
glede gojenja GSO izkazal za posebno 
zahtevnega, saj so posamezne države 
izrazile pomisleke, ki niso povezani le z 
vprašanji varnosti GSO za zdravje ali 
okolje. Ti pomisleki posameznih držav se 
nanašajo na prijavitelje/vlagatelje, ki jih 
morajo upoštevati pri svojih prihodnjih 
prošnjah za odobritev dajanja na evropski 
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trg, ne da bi se pritiskalo na države
članice., .

Or. fr

Predlog spremembe 67
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 
člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. Poleg tega se je postopek 
odločanja glede gojenja GSO izkazal za 
posebno zahtevnega, saj so posamezne 
države izrazile pomisleke, ki niso povezani 
le z vprašanji varnosti GSO za zdravje ali 
okolje.

(6) Za prepoved ali omejitev gojenja GSO 
so nekatere države članice uporabile 
zaščitne klavzule in nujne ukrepe v skladu 
s členom 23 Direktive 2001/18/ES in 
členom 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003, in 
sicer, odvisno od primera, na podlagi novih 
ali dodatnih informacij, ki so postale 
razpoložljive po datumu odobritve in 
vplivajo na oceno tveganja za okolje, ali na 
podlagi ponovne ocene obstoječih 
informacij. Druge države članice 
uporabljajo postopek uradnega obvestila iz 
člena 114(5) in (6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), v skladu s katerim 
morajo predložiti nova znanstvena 
spoznanja o varstvu okolja ali delovnega 
okolja. 

Or. en

Obrazložitev

Komisiji doslej ni uspelo ovreči suma, da je eden glavnih ciljev predloga „prepričati“ države 
članice, ki nasprotujejo gojenju GSO, naj pri odločanju glasujejo za odobritev ali se 
glasovanja vsaj vzdržijo. Da bi preprečili krepitev tega suma, bi bilo treba črtati vse navedbe 
o „zapletenem postopku odločanja“.
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Predlog spremembe 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stališče Sveta
Uvodna izjava 6a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(6a) Država članica bi morala imeti 
možnost, da kadarkoli prekliče dovoljenje 
za gojenje GSO, če meni, da škodi 
dobremu počutju ljudi in okolju na 
njenem ozemlju, ne da bi morala čakati 
na znanstvene dokaze o neškodljivosti 
proizvoda za zdravje ljudi ali okolje. 
Takšno odločitev mora spremljati 
nadomestilo proizvajalcem, ki je odvisno 
od višine ocenjene škode.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se spoštovala zamisel o svobodi odločanja držav članic pri gojenju GSO, je primerno 
predvideti možnost, da država članica ponovno preuči prejšnjo odločitev v skladu z načelom 
previdnosti in nacionalnimi interesi.

Predlog spremembe 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
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z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga.

z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih na svojem ozemlju in 
na obmejnih območjih v sosednjih 
državah članicah. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga ob 
upoštevanju člena 114 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 70
Jan Huitema

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 

(7) Zdi se ustrezno, da se državam 
članicam v skladu z načelom subsidiarnosti 
omogoči več prožnosti, da lahko v 
postopku odobritve ali pozneje odločijo, ali 
želijo na svojem ozemlju gojiti gensko 
spremenjene pridelke ali ne, ne da bi to 
vplivalo na oceno tveganja v okviru 
sistema Unije za odobritve GSO, in 
neodvisno od ukrepov, ki jih lahko države 
članice sprejmejo na podlagi 
Direktive 2001/18/ES za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih. Z zagotovitvijo te možnosti 
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pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro,
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala
nemoteno delovanje notranjega trga.

državam članicam, bi se moral olajšati 
postopek odločanja v zvezi z GSO. Hkrati 
bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, npr. 
če bodo želeli uporabiti pridelke, ki jih je 
Evropska agencija za varnost hrane 
opredelila kot varne, medtem ko bodo
zadevni deležniki bolje informirani o 
gojenju GSO v Uniji. Ta direktiva bi zato 
morala spodbujati nemoteno delovanje 
notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 71
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 

(7) V tem okviru se zdi ustrezno, da se 
državam članicam v skladu z načelom 
subsidiarnosti omogoči več prožnosti, da 
lahko v postopku odobritve ali pozneje 
odločijo, ali želijo na svojem ozemlju gojiti 
gensko spremenjene pridelke ali ne, ne da 
bi to vplivalo na oceno tveganja v okviru 
sistema Unije za odobritve GSO, in 
neodvisno od ukrepov, ki jih morajo
države članice sprejeti na podlagi 
Direktive 2001/18/ES za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih na svojem ozemlju. Države 
članice morajo sodelovati s sosednjimi 
državami članicami, da bi zagotovile 
ustrezno izmenjavo informacij in 
preprečile čezmejno kontaminacijo z 
GSO.
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možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Strinjamo se, da bi lahko GSO povzročili čezmejno kontaminacijo pridelkov in biotske 
raznovrstnosti. Zato bi morale države članice sodelovati pri preprečevanju take 
kontaminacije in izmenjavi informacij o morebitnem gojenju GSO blizu njihovih meja.

Predlog spremembe 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 

(7) V tem okviru se zdi ustrezno, da se 
državam članicam v skladu z načelom 
subsidiarnosti omogoči več prožnosti, da 
lahko v postopku odobritve ali pozneje 
odločijo, ali želijo ali ne na svojem 
ozemlju gojiti ali tržiti gensko spremenjene 
pridelke v obliki surovin ali proizvodov 
agroživilske industrije , ne da bi to 
vplivalo na oceno tveganja v okviru 
sistema Unije za odobritve GSO, in 
neodvisno od ukrepov, ki jih države članice
morajo sprejeti na podlagi 
Direktive 2001/18/ES za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih na njihovem ozemlju na 
obmejnih območjih sosednjih držav 
članic.
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možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO. 
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da z izvajanjem načela previdnosti zavrnejo dajanje na 
trg in torej uvoz GSO. Varnost potrošnikov mora imeti prednost pred interesi agroživilske 
industrije.

Predlog spremembe 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU bi 
morale zato države članice imeti možnost, 
da med postopkom odobritve in pozneje 
sprejmejo odločitev o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
ozemlju, ki bi imela učinek izključitve 
celotnega ozemlja ali dela ozemlja te 
države članice iz gojenja določenega GSO.
V tem okviru se zdi ustrezno, da se 
državam članicam v skladu z načelom 
subsidiarnosti omogoči več prožnosti, da 
lahko v postopku odobritve ali pozneje 
odločijo, ali želijo na svojem ozemlju gojiti 
gensko spremenjene pridelke ali ne, ne da 
bi to vplivalo na oceno tveganja v okviru 
sistema Unije za odobritve GSO, in 
neodvisno od ukrepov, ki jih lahko države 
članice sprejmejo na podlagi 
Direktive 2001/18/ES za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih, na svojem ozemlju in na 
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olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga.

obmejnih območjih z drugimi državami 
članicami. Z zagotovitvijo te možnosti 
državam članicam, bi se moral olajšati 
postopek odločanja v zvezi z GSO. Hkrati 
bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujati 
nemoteno delovanje notranjega trga prek 
ponovnega pregleda in morebitne 
spremembe predpisov, ki urejajo 
označevanje živil.

Or. it

Predlog spremembe 74
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 
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olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujala
nemoteno delovanje notranjega trga.

olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 
direktiva bi zato morala spodbujati
nemoteno delovanje notranjega trga, pri 
njenem izvajanju pa bi bilo treba vedno 
upoštevati previdnostno načelo.

Or. en

Predlog spremembe 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da med 
postopkom odobritve in pozneje sprejmejo 
odločitev o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO na svojem ozemlju, ki bi imela 
učinek izključitve celotnega ozemlja ali 
dela ozemlja te države članice iz gojenja 
določenega GSO. V tem okviru se zdi 
ustrezno, da se državam članicam v skladu 
z načelom subsidiarnosti omogoči več 
prožnosti, da lahko v postopku odobritve 
ali pozneje odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, ne da bi to vplivalo na 
oceno tveganja v okviru sistema Unije za 
odobritve GSO, in neodvisno od ukrepov, 
ki jih lahko države članice sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih. Z zagotovitvijo te 
možnosti državam članicam, bi se moral 
olajšati postopek odločanja v zvezi z GSO.
Hkrati bodo potrošniki, kmetje in nosilci 
dejavnosti ohranili svobodno izbiro, 
zadevni deležniki pa bodo bolje 
informirani o gojenju GSO v Uniji. Ta 

(7) V skladu s členom 2(2) PDEU morajo 
zato države članice imeti možnost, da 
sprejmejo odločitev o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
ozemlju, ki bi imela učinek izključitve 
celotnega ozemlja ali dela ozemlja te 
države članice iz gojenja določenega GSO.
V tem okviru se zdi ustrezno, da se 
državam članicam v skladu z načelom 
subsidiarnosti omogoči popolna prožnost, 
da lahko odločijo, ali želijo na svojem 
ozemlju gojiti gensko spremenjene 
pridelke ali ne, in neodvisno od ukrepov, ki 
jih države članice morajo sprejeti na 
podlagi Direktive 2001/18/ES za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO 
v drugih proizvodih na njihovem ozemlju 
in na območjih, ki mejijo s sosednjimi 
državami članicami. Prijavitelji/vlagatelji 
morajo upoštevati sklep držav članic o 
omejitvi ali prepovedi gojenja GSO na 
svojem ozemlju in njihova prijava/vloga 
za odobritev gojenja ne more veljati za 
ozemlje teh držav članic.
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direktiva bi zato morala spodbujala 
nemoteno delovanje notranjega trga.

Or. fr

Predlog spremembe 76
Julie Girling

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Komisija bi morala na podlagi 
sklepov Sveta za okolje, sprejetih 
4. decembra 2008, oceniti potrebo po 
določitvi pragov za označevanje naključne 
prisotnosti GSO v konvencionalnih 
semenih pri najnižjih vrednostih, ki so še 
izvedljive, sorazmerne in funkcionalne za 
vse gospodarske subjekte. Poleg tega bi 
morala preučiti potrebo po usklajevanju 
metod vzorčenja in analize za neodobrene 
GSO, ki so z nizko stopnjo prisotni v 
semenih, in zlasti potrebo po določitvi 
omejitev minimalne učinkovitosti metod 
za odkrivanje.

Or. en

Predlog spremembe 77
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Glede na to, da so države članice 
odgovorne za obvladovanje tveganja, bi 
morale imeti možnost, da sprejmejo 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
vseh GSO, skupin GSO, opredeljenih po 
vrsti pridelka ali lastnosti, ali posameznih 
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GSO, ki so odobreni v skladu z delom C 
Direktive 2001/18/ES ali Uredbo (ES) 
št. 1829/2003 oziroma so v postopku 
odobritve ali ponovne odobritve, na vsem 
svojem ozemlju ali njegovem delu. Ti 
ukrepi bi morali biti skladni s pravom 
Unije in utemeljeni z razlogi, povezanimi z 
okoljskimi ali drugimi upravičenimi 
dejavniki, kot so socialno-ekonomski 
vplivi, če ti dejavniki niso vključeni v 
usklajenih postopkih iz dela C Direktive 
2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003, 
ali s stalno znanstveno negotovostjo.

Or. en

Predlog spremembe 78
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Da gojenje GSO ne bi privedlo do 
njihove nenamerne prisotnosti zlasti v 
proizvodih, priznanih v okviru shem 
kakovosti Unije, kot je ekološka pridelava, 
so potrebni učinkoviti ukrepi za soobstoj. 
Za preprečitev nenamerne prisotnosti bi 
države članice zato morale biti dolžne, da 
na podlagi Direktive 2001/18/ES 
sprejmejo pravila, ki se bodo uporabljala 
na njihovem ozemlju. Posebno pozornost 
bi bilo treba nameniti morebitni čezmejni 
kontaminaciji iz države članice ali regije, 
v kateri je gojenje dovoljeno, v sosednji 
državi članici ali regiji, v kateri je 
prepovedano. Komisija je v priporočilu z 
dne 13. julija 2010 državam članicam dala 
smernice za pripravo nacionalnih ukrepov 
za soobstoj, tudi na obmejnih območjih.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav večina evropskih potrošnikov zavrača gensko spremenjene organizme (GSO) v živilih 
(Eurobarometer 2010), EU nevarnosti kontaminacije z GSO v prehranski verigi (od pridelave 
do potrošnje) še vedno ne obravnava ustrezno. Stroški zagotavljanja nekontaminiranosti
prehranske verige z GSO s pomočjo ukrepov ločevanja in preventivnih ukrepov ter stroški 
vzorčenja in analiziranja pomenijo vse večji finančni zalogaj za pridelovalce, predelovalce in 
druge deležnike.

Predlog spremembe 79
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Države članice bi morale sodelovati s 
sosednjimi državami članicami, da bi 
lahko zagotovile ustrezno izmenjavo 
informacij in tako zagotovile učinkovito 
delovanje ukrepov za soobstoj na 
obmejnih območjih in preprečile 
morebitno čezmejno kontaminacijo iz 
države članice, v kateri je gojenje GSO 
dovoljeno, v sosednji državi članici, v 
kateri je prepovedano.

Or. en

Predlog spremembe 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Da gojenje GSO ne bi privedlo do 
njihove nenamerne prisotnosti v drugih 
proizvodih, so nujno potrebni učinkoviti 
ukrepi za soobstoj. Za preprečitev 
nenamerne prisotnosti bi zato moralo biti 
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državam članicam omogočeno, da na 
podlagi Direktive 2001/18/ES sprejmejo 
pravila, ki se bodo uporabljala na 
njihovem ozemlju. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti morebitni čezmejni 
kontaminaciji iz države članice ali regije, 
v kateri je gojenje dovoljeno, v sosednji 
državi članici ali regiji, v kateri je 
prepovedano. Za celovito izvajanje teh 
pravil, tudi na obmejnih območjih, bi 
morale države članice upoštevati 
smernice, ki jih je Komisija dala v svojem 
priporočilu z dne 13. julija 20101a.

__________________
1a Priporočilo Komisije z dne 13. julija 
2010 o smernicah za razvoj nacionalnih 
ukrepov soobstoja za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih 
(UL C 200, 22.7.2010, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7 a) Da bi zagotovili, da se zaradi gojenja 
GSO ne bi nenamerno pojavili GSO tudi v 
drugih proizvodih, so nujni učinkoviti 
ukrepi za soobstoj, pod pogojem, da ti 
ukrepi niso v nasprotju z drugimi 
sprejetimi ukrepi ali ukrepi, ki jih država 
članica pod določenimi pogoji spodbuja. 
Zato bi morale države članice v skladu z 
Direktivo 2001/18/ES imeti obveznost, da 
na svojem ozemlju sprejmejo učinkovite 
ukrepe za preprečevanje t. im. nenamerne 
prisotnosti. Posebno pozornost bi bilo 
treba nameniti morebitnim čezmejnim 
okužbam iz ene države članice ali regije, 
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kjer je gojenje dovoljeno, in ki bi lahko 
prizadele sosednjo državo članico ali 
regijo, kjer je gojenje prepovedano. 
Priporočilo Komisije z dne 13. julija 2010 
državam članicam daje smernice za 
pripravo nacionalnih ukrepov soobstoja 
tudi na obmejnih območjih1a.

__________________
1a Priporočilo Komisije z dne 13. julija 
2010 o smernicah za razvoj nacionalnih 
ukrepov soobstoja za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih 
(UL C 200, 22.7.2010, str. 1).

Or. it

Predlog spremembe 82
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Ko prijavitelj/vlagatelj odda vlogo za 
odobritev gojenja GSO na ozemlju 
Evropske unije, njegova vloga ne bi smela 
zadevati ozemlja države članice, ki je 
sklenila omejiti ali prepovedati gojenje 
GSO na svojem ozemlju. V nasprotnem 
primeru bi morala Evropska komisija 
njegovo vlogo avtomatično zavrniti.

Or. fr

Predlog spremembe 83
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(7a) Zagotovitev prožnosti državam 
članicam nikakor ne bi smela vplivati na 
stališče držav članic, kar zadeva odločitve 
v zvezi z odobritvijo GSO. Hkrati bodo 
potrošniki, kmetje in nosilci dejavnosti 
ohranili svobodno izbiro, deležniki, ki jih 
to zadeva, pa bodo bolje informirani o 
gojenju GSO v Uniji. Ta direktiva je torej 
v skladu z nemotenim delovanjem 
notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 9 v osnutku priporočila. Komisija je 
doslej vedno zanikala, da bi bil eden glavnih ciljev predloga „prepričati“ države članice, ki 
nasprotujejo gojenju GSO, naj pri odločanju glasujejo za odobritev ali se glasovanja vsaj 
vzdržijo. Zato bi bilo treba to v direktivi zelo jasno navesti.

Predlog spremembe 84
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 7 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(7b) Večina držav članic ne zagotavlja 
ukrepov za zaščito konvencionalnega in 
ekološkega kmetovanja pred 
kontaminacijo z GSO, če pa že obstajajo, 
po navadi niso dovolj učinkoviti za zaščito 
kmetov pred kontaminacijo. Države 
članice, ki ne bodo prepovedale gojenja 
gensko spremenjenih pridelkov, bi morale 
biti dolžne sprejeti ukrepe za zaščito 
konvencionalnega in ekološkega 
kmetovanja pred kontaminacijo ter 
vzpostaviti ureditev odgovornosti, s katero 
bi zagotovile, da bodo gospodarsko breme 
kontaminacije nosili proizvajalci GSO, ne 
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pa konvencionalni in ekološki kmetje.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav večina evropskih potrošnikov zavrača gensko spremenjene organizme (GSO) v živilih 
(Eurobarometer 2010), EU nevarnosti kontaminacije z GSO v prehranski verigi (od pridelave 
do potrošnje) še vedno ne obravnava ustrezno. Stroški zagotavljanja nekontaminiranosti 
prehranske verige z GSO s pomočjo ukrepov ločevanja in preventivnih ukrepov ter stroški 
vzorčenja in analiziranja pomenijo za pridelovalce, predelovalce in druge deležnike vse večji 
finančni zalogaj.

Predlog spremembe 85
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice 
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 
na to zahtevo odgovoriti v določenem 
času.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Sirpa Pietikäinen
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice 
prijavitelju/vlagatelju.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 87
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice 
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 
na to zahtevo odgovoriti v določenem 
času.

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve posameznega GSO Komisijo 
pozove, da geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, predložene v skladu z delom 
C Direktive 2001/18/ES ali v skladu s 
členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 1829/2003, 
prilagodi tako, da bo celotno ozemlje ali 
del ozemlja te države članice izključeno iz 
gojenja.
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Or. en

Obrazložitev

V Uredbi (ES) št. 178/2002 (živilska zakonodaja EU) so opredeljena skupna načela in 
pristojnosti, sredstva za zagotovitev močne znanstvene podlage, učinkovite organizacijske 
strukture in postopkov za podporo pri odločanju o zadevah v zvezi z varnostjo živil in krme. S 
tem je predvideno tesno sodelovanje med Evropsko agencijo za varnost hrane kot pristojnim 
organom za oceno tveganja ter Komisijo in državami članicami. Vlagateljem/prijaviteljem v 
fazi obvladovanja tveganja ne bi smela biti dodeljena formalna vloga. V tej direktivi in 
Uredbi (ES) št. 1829/2003 je opredeljena vloga prijaviteljev/vlagateljev, ki v celoti izvajajo 
živilsko zakonodajo EU.

Predlog spremembe 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 
na to zahtevo odgovoriti v določenem 
času.

(8) Posamezna država članica lahko 
Komisijo med postopkom odobritve 
določenega GSO obvesti o tem, da ne 
namerava dovoliti njegovega gojenja na
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu. Prijavitelj/vlagatelj ima v tem 
primeru možnost, da Komisijo ali organ za 
izdajo dovoljenj pozove, da geografsko 
področje uporabe iz prijave/vloge,
predložene v skladu z delom C Direktive 
2001/18/ES ali v skladu s členoma 5 in 7 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ustrezno
prilagodi. Komisija bi morala zadevno 
državo članico in ostale države članice
nemudoma obvestiti o zahtevi 
prijavitelja/vlagatelja.

Or. en

Predlog spremembe 89
Younous Omarjee
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 
na to zahtevo odgovoriti v določenem 
času.

(8) Pred postopkom odobritve določenega 
GSO bi moral prijavitelj/vlagatelj vedno 
prositi za odobritev 28 držav članic, 
preden bi njihovo ozemlje vključil v sklop 
svoje vloge.  Brez izrecnega dovoljenja
države članice prijavitelj/vlagatelj ne bi 
smel imeti možnosti vključitve ozemlja 
omenjene države članice v svojo vlogo.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 

(8) Posamezna država članica lahko med 
postopkom odobritve določenega GSO
Komisiji sporoči svoj namen, da ne bo 
dovolila gojenja določenega GSO na 
celotnem ali na delu svojega ozemlja. V 
tem primeru ima prijavitelj/vlagatelj 
možnost od Komisije ali organa za izdajo 
dovoljenj zahtevati, da geografsko 
področje uporabe iz prijave/vloge, ki jo je 
predložil v skladu z delom C Direktive 
2001/18/ES ali v skladu s členoma 5 in 7 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, ustrezno
prilagodi. Komisija bi morala o zahtevi 
prijavitelja/vlagatelja nemudoma 
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na to zahtevo odgovoriti v določenem 
času.

seznaniti ustrezno državo članico in druge
države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 8

Stališče Sveta Predlog spremembe

(8) Posamezna država članica bi morala 
imeti možnost, da med postopkom 
odobritve določenega GSO Komisijo 
pozove, da od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C Direktive 2001/18/ES ali v skladu 
s členoma 5 in 7 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Komisija bi 
morala postopek olajšati s takojšnjim 
posredovanjem zahteve države članice 
prijavitelju/vlagatelju, slednji pa bi moral 
na to zahtevo odgovoriti v določenem
času.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze.

Predlog spremembe 92
Nicola Caputo
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli v zahtevo države članice v 
določenem roku po tem, ko mu je 
Komisija to zahtevo posredovala. Če 
prijavitelj/vlagatelj zahtevi nasprotuje, bi 
moral o tem uradno obvestiti Komisijo in 
države članice. Vendar pa 
nepripravljenost prijavitelja/vlagatelja, da 
prilagodi geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ne posega v pooblastila 
Komisije v skladu s členom 19 Direktive 
2001/18/ES oziroma členoma 7 in 19 
Uredbe EC št. 1829/2003, da – kadar je 
ustrezno – izvede tako prilagoditev ob 
upoštevanju ocene tveganja za okolje, ki 
jo pripravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 93
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli v zahtevo države članice v 
določenem roku po tem, ko mu je 
Komisija to zahtevo posredovala. Če 
prijavitelj/vlagatelj zahtevi nasprotuje, bi 
moral o tem uradno obvestiti Komisijo in 
države članice. Vendar pa 
nepripravljenost prijavitelja/vlagatelja, da 
prilagodi geografsko področje uporabe iz 

črtano
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prijave/vloge, ne posega v pooblastila 
Komisije v skladu s členom 19 Direktive 
2001/18/ES oziroma členoma 7 in 19 
Uredbe EC št. 1829/2003, da – kadar je 
ustrezno – izvede tako prilagoditev ob 
upoštevanju ocene tveganja za okolje, ki 
jo pripravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Or. en

Predlog spremembe 94
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli v zahtevo države članice v 
določenem roku po tem, ko mu je 
Komisija to zahtevo posredovala. Če 
prijavitelj/vlagatelj zahtevi nasprotuje, bi 
moral o tem uradno obvestiti Komisijo in 
države članice. Vendar pa 
nepripravljenost prijavitelja/vlagatelja, da 
prilagodi geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ne posega v pooblastila 
Komisije v skladu s členom 19 Direktive 
2001/18/ES oziroma členoma 7 in 19 
Uredbe EC št. 1829/2003, da – kadar je 
ustrezno – izvede tako prilagoditev ob 
upoštevanju ocene tveganja za okolje, ki 
jo pripravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze.

Predlog spremembe 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli v zahtevo države članice v
določenem roku po tem, ko mu je Komisija 
to zahtevo posredovala. Če
prijavitelj/vlagatelj zahtevi nasprotuje, bi
moral o tem uradno obvestiti Komisijo in
države članice. Vendar pa 
nepripravljenost prijavitelja/vlagatelja, da 
prilagodi geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ne posega v pooblastila
Komisije v skladu s členom 19 Direktive 
2001/18/ES oziroma členoma 7 in 19 
Uredbe EC št. 1829/2003, da – kadar je 
ustrezno – izvede tako prilagoditev ob 
upoštevanju ocene tveganja za okolje, ki jo 
pripravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če Komisija ali organ za izdajo 
dovoljenj zahteve prijavitelja/vlagatelja v 
določenem roku po tem, ko je bila 
posredovana, ne zavrne. Če Komisija ali 
organ za izdajo dovoljenj zahtevo zavrne, 
bi morala o tem obvestiti
prijavitelja/vlagatelja, zadevno državo 
članico ter ostale države članice. Komisija 
ohrani svoja pooblastila v skladu s členom 
19 Direktive 2001/18/ES oziroma členoma 
7 in 19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, da –
kadar je ustrezno – izvede tako 
prilagoditev ob upoštevanju ocene tveganja 
za okolje, ki jo pripravi Evropska agencija 
za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija).

Or. en

Predlog spremembe 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge bi bilo treba ustrezno 
prilagoditi, če prijavitelj/vlagatelj izrecno 

(9) Prijavitelj/vlagatelj bi moral upoštevati 
suvereno odločitev držav članic in ne bi 
smel oddati vloge, ki bi zadevala ozemlje 
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ali tiho privoli v zahtevo države članice v 
določenem roku po tem, ko mu je 
Komisija to zahtevo posredovala. Če 
prijavitelj/vlagatelj zahtevi nasprotuje, bi
moral o tem uradno obvestiti Komisijo in 
države članice. Vendar pa 
nepripravljenost prijavitelja/vlagatelja, da 
prilagodi geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ne posega v pooblastila 
Komisije v skladu s členom 19 Direktive 
2001/18/ES oziroma členoma 7 in 19 
Uredbe EC št. 1829/2003, da – kadar je 
ustrezno – izvede tako prilagoditev ob 
upoštevanju ocene tveganja za okolje, ki
jo pripravi Evropska agencija za varnost 
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

držav članic, ki so izrecno ali tiho sklenile 
omejiti ali prepovedati GSO na svojem 
ozemlju. Geografsko področje, ki ga 
zajema prijava/vloga, bi moralo biti tako
omejeno na ozemlje držav članic, ki so 
izrecno in javno dovolile gojenje GSO na 
svojem ozemlju. Vsakršen pritisk na 
državo članico bi moral biti prepovedan in 
ustrezno kaznovan s finančnimi 
sankcijami.

Or. fr

Predlog spremembe 97
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9 a) Omejitve ali prepovedi gojenja GSO, 
ki jih uvedejo države članice, ne bi smele 
preprečevati biotehnoloških raziskav, ki se 
izvajajo pod pogojem, da se pri izvajanju 
upoštevajo vsi potrebni varnostni ukrepi.

Or. fr

Predlog spremembe 98
Renate Sommer

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je (10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
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prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 
1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 
1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi in soobstoj. Ti razlogi se 
lahko navajajo posamično ali skupaj, glede 
na posebne okoliščine v zadevni državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali.

Or. de

Predlog spremembe 99
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi strogih 
znanstvenih razlogov, ki niso razlogi, 
ocenjeni glede na usklajeni sklop predpisov 
Unije (to je glede na Direktivo 2001/18/ES 
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1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

in Uredbo (ES) št. 1829/2003), in ki so v 
skladu s pravom Unije.

Or. en

Predlog spremembe 100
Julie Girling

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 
1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije, s katerimi so že 
določeni postopki, pri katerih se 
upoštevajo tveganja za javno zdravje in 
okolje, ki jih lahko povzroči gojenje 
določenega GSO (to je glede na Direktivo 
2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 1829/2003), 
in ki so v skladu s pravom Unije. Ti razlogi 
so lahko povezani s cilji okoljske ali 
kmetijske politike ali drugimi tehtnimi 
razlogi, kot so prostorsko načrtovanje, raba 
zemljišč, socialno-ekonomski vplivi, 
soobstoj in javni red. Ti razlogi se lahko 
navajajo posamično ali skupaj, glede na 
posebne okoliščine v zadevni državi 
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članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 101
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala
država članica, bi morala ta država članica
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na 
usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko povezani 
s cilji okoljske ali kmetijske politike ali 
drugimi tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

(10) Država članica bi morala vedno imeti 
možnost, da pri obvladovanju tveganja
sprejme utemeljene ukrepe, s katerimi na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omeji ali prepove gojenje GSO,
skupin GSO, opredeljenih po vrsti 
pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO, ki so 
bili prej odobreni, in sicer na podlagi 
razlogov javnega interesa, ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko povezani 
s cilji okoljske ali kmetijske politike ali 
drugimi upravičenimi dejavniki, kot so 
socialno-ekonomski vplivi, če se ti 
dejavniki niso upoštevali v usklajenem 
postopku, določenem v delu C Direktive 
2001/18/ES, ali s trajno znanstveno 
negotovostjo. Ti ukrepi bi morali biti 
ustrezno znanstveno utemeljeni ali 
temeljiti na drugih upravičenih 
dejavnikih, ki so lahko posledica 
namernega sproščanja ali dajanja GSO 
na trg. Ti razlogi se lahko navajajo 
posamično ali skupaj, glede na posebne 
okoliščine v zadevni državi članici, regiji 
ali območju, kjer se bodo ti ukrepi 
uporabljali.

Or. en

Obrazložitev

V Uredbi (ES) št. 178/2002 (živilska zakonodaja EU) so opredeljena skupna načela in 
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pristojnosti, sredstva za zagotovitev močne znanstvene podlage, učinkovite organizacijske 
strukture in postopkov za podporo pri odločanju o zadevah v zvezi z varnostjo živil in krme. S 
tem je predvideno tesno sodelovanje med Evropsko agencijo za varnost hrane kot pristojnim 
organom za oceno tveganja ter Komisijo in državami članicami. Vlagateljem/prijaviteljem v 
fazi obvladovanja tveganja ne bi smela biti dodeljena formalna vloga.

Predlog spremembe 102
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država 
članica imeti možnost, da sprejme
utemeljene ukrepe, s katerimi na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu omeji 
ali prepove gojenje zadevnega GSO, ki je 
bil prej odobren, in sicer na podlagi 
razlogov, ki niso razlogi, ocenjeni glede 
na usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko 
povezani s cilji okoljske ali kmetijske 
politike ali drugimi tehtnimi razlogi, kot 
so prostorsko načrtovanje, raba zemljišč, 
socialno-ekonomski vplivi, soobstoj in 
javni red. Ti razlogi se lahko navajajo 
posamično ali skupaj, glede na posebne 
okoliščine v zadevni državi članici, regiji 
ali območju, kjer se bodo ti ukrepi 
uporabljali.

(10) Državam članicam bi moralo biti
dovoljeno oz. bi morale imeti možnost, da
pri obvladovanju tveganja sprejmejo
utemeljene ukrepe, s katerimi na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu
omejijo ali prepovedo gojenje GSO,
skupin GSO ali vseh GSO, in sicer na 
podlagi razlogov, povezanih z vplivi na 
okolje, in drugih upravičenih dejavnikov, 
kot so socialno-ekonomski vplivi, če se ti 
dejavniki niso upoštevali v usklajenem 
postopku, določenem v delu C Direktive
2001/18/ES in Uredbi (ES) št. 1829/2003, 
ali s trajno znanstveno negotovostjo. Ti 
ukrepi bi morali biti v skladu s pravom 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na 
usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko povezani 
s cilji okoljske ali kmetijske politike ali 
drugimi tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

(10) Kadar se prijavitelj/vlagatelj odloči, 
da ne bo zahteval omejitve geografskega 
področja uporabe določenega GSO, bi 
morala zadevna država članica Komisiji 
poslati utemeljene ukrepe, s katerimi na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omeji ali prepove gojenje tega GSO, 
in sicer na podlagi razlogov, ki so
navedeni v členu 26b(3) te direktive in so 
v skladu s pravom Unije. Ti razlogi so 
lahko povezani s cilji okoljske ali 
kmetijske politike ali drugimi tehtnimi 
razlogi, kot so prostorsko načrtovanje, raba 
zemljišč, socialno-ekonomski vplivi, 
soobstoj in javni red. Ti razlogi se lahko 
navajajo posamično ali skupaj, glede na 
posebne okoliščine v zadevni državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 104
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 

(10) Poleg tega bi morala ta država članica 
imeti možnost, da pri obvladovanju 
tveganja sprejme utemeljene ukrepe, s 
katerimi na svojem celotnem ozemlju ali
njegovem delu omeji ali prepove gojenje
GSO, skupin GSO, opredeljenih po vrsti 
pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO, ki so 
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ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 
1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

bili prej odobreni, in sicer na podlagi 
razlogov javnega interesa, ki niso razlogi, 
ocenjeni glede na usklajeni sklop predpisov 
Unije (to je glede na Direktivo 2001/18/ES 
in Uredbo (ES) št. 1829/2003), in ki so v 
skladu s pravom Unije. Ti razlogi so lahko 
povezani s cilji okoljske ali kmetijske 
politike ali drugimi upravičenimi 
dejavniki, kot so socialno-ekonomski 
vplivi, če se ti dejavniki niso upoštevali v 
usklajenem postopku, določenem v delu C 
Direktive 2001/18/ES, ali s trajno 
znanstveno negotovostjo. Ti ukrepi bi 
morali biti ustrezno znanstveno 
utemeljeni ali temeljiti na drugih 
upravičenih dejavnikih, ki so lahko 
posledica namernega sproščanja ali 
dajanja GSO na trg. Ti razlogi se lahko 
navajajo posamično ali skupaj, glede na 
posebne okoliščine v zadevni državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 105
Paul Brannen

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država članica 
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na usklajeni 
sklop predpisov Unije (to je glede na 
Direktivo 2001/18/ES in Uredbo (ES) št. 
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1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

1829/2003), in ki so v skladu s pravom 
Unije. Ti razlogi so lahko povezani s cilji 
okoljske ali kmetijske politike, ki temeljijo 
na empiričnih dokazih, ali drugimi 
tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe člena 26b(3).

Predlog spremembe 106
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala
država članica, bi morala ta država članica
imeti možnost, da sprejme utemeljene 
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov, 
ki niso razlogi, ocenjeni glede na 
usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko povezani 
s cilji okoljske ali kmetijske politike ali 
drugimi tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 

(10) Brez poseganja v pravico države 
članice, da zahteva prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge, bi država članica morala
vedno imeti možnost, da sprejme 
utemeljene ukrepe, s katerimi na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu omeji 
ali prepove gojenje GSO, skupin GSO, 
opredeljenih po vrsti pridelka ali lastnosti, 
ali vseh GSO, ki so bili prej odobreni, in 
sicer na podlagi razlogov javnega interesa, 
ki so v skladu s pravom Unije. Ti razlogi 
so lahko povezani s cilji okoljske ali 
kmetijske politike ali drugimi
upravičenimi dejavniki, kot so socialno-
ekonomski vplivi, če se ti dejavniki niso 
upoštevali v usklajenem postopku, 
določenem v delu C Direktive 2001/18/ES, 
ali s trajno znanstveno negotovostjo. Ti 
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razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država 
članica imeti možnost, da sprejme
utemeljene ukrepe, s katerimi na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu omeji 
ali prepove gojenje zadevnega GSO, ki je 
bil prej odobren, in sicer na podlagi 
razlogov, ki niso razlogi, ocenjeni glede na
usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko povezani 
s cilji okoljske ali kmetijske politike ali 
drugimi tehtnimi razlogi, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj in javni red. Ti 
razlogi se lahko navajajo posamično ali 
skupaj, glede na posebne okoliščine v 
zadevni državi članici, regiji ali območju, 
kjer se bodo ti ukrepi uporabljali.

(10) Ne glede na možnost države članice, 
da zahteva prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, bi
morale države članice vedno imeti 
možnost, da ukrepajo kot subjekti, ki so 
odgovorni za obvladovanje tveganja in da 
sprejmejo utemeljene ukrepe, s katerimi na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO ali 
skupine GSO, ki se opredeli glede na vrsto 
ali značilnost, ali vseh GSO iz razlogov 
javnega interesa v skladu s pravom Unije.
Ti razlogi so lahko povezani s cilji okoljske 
ali kmetijske politike ali drugimi
upravičenimi razlogi, kot so
družbenoekonomske posledice, če ti 
razlogi niso bili obravnavni v okviru 
usklajenega postopka iz dela C Direktive 
2001/18/ES, ali ob trajni znanstveni 
negotovosti. Ti ukrepi bi morali biti 
ustrezno utemeljeni z znanstvenimi razlogi
ali razlogi, povezanimi z zdravstvenimi, 
gospodarskimi, družbenimi in etičnimi 
dejavniki, ki bi lahko izvirali iz namerne 
širitve ali dajanja na trg GSO. Ti razlogi
se lahko navajajo posamično ali skupaj, 
glede na posebne okoliščine v zadevni 
državi članici, regiji ali območju, kjer se 
bodo ti ukrepi uporabljali.

Or. it
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Predlog spremembe 108
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10

Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala
država članica, bi morala ta država članica
imeti možnost, da sprejme utemeljene
ukrepe, s katerimi na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu omeji ali 
prepove gojenje zadevnega GSO, ki je bil 
prej odobren, in sicer na podlagi razlogov,
ki niso razlogi, ocenjeni glede na 
usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s 
pravom Unije. Ti razlogi so lahko 
povezani s cilji okoljske ali kmetijske 
politike ali drugimi tehtnimi razlogi, kot 
so prostorsko načrtovanje, raba zemljišč, 
socialno-ekonomski vplivi, soobstoj in 
javni red. Ti razlogi se lahko navajajo 
posamično ali skupaj, glede na posebne 
okoliščine v zadevni državi članici, regiji 
ali območju, kjer se bodo ti ukrepi 
uporabljali.

(10) Država članica bi morala imeti 
možnost, da sprejme ukrepe, s katerimi na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omeji ali prepove gojenje zadevnega 
GSO, ki je bil prej odobren. Ti ukrepi, ki
jih države članice sprejmejo po lastni 
presoji, lahko temeljijo na ciljih okoljske 
ali kmetijske politike ali na drugih tehtnih 
razlogih, kot so prostorsko načrtovanje, 
raba zemljišč, socialno-ekonomski učinki, 
soobstoj in javni red.

Or. fr

Predlog spremembe 109
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(10) Poleg tega in samo v primeru, če je 
prijavitelj/vlagatelj zavrnil prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge za GSO, ki jo je zahtevala 
država članica, bi morala ta država 
članica imeti možnost, da sprejme
utemeljene ukrepe, s katerimi na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu omeji 
ali prepove gojenje zadevnega GSO, ki je 
bil prej odobren, in sicer na podlagi 
razlogov, ki niso razlogi, ocenjeni glede 
na usklajeni sklop predpisov Unije (to je 
glede na Direktivo 2001/18/ES in Uredbo 
(ES) št. 1829/2003), in ki so v skladu s
pravom Unije. Ti razlogi so lahko 
povezani s cilji okoljske ali kmetijske 
politike ali drugimi tehtnimi razlogi, kot so
prostorsko načrtovanje, raba zemljišč,
socialno-ekonomski vplivi, soobstoj in 
javni red. Ti razlogi se lahko navajajo 
posamično ali skupaj, glede na posebne 
okoliščine v zadevni državi članici, regiji 
ali območju, kjer se bodo ti ukrepi 
uporabljali.

(10) Države članice bi morale vedno imeti 
možnost, da pri obvladovanju tveganja 
sprejmejo utemeljene ukrepe, s katerimi na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovedo gojenje GSO,
skupin GSO, opredeljenih po vrsti 
pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO, in 
sicer na podlagi razlogov, povezanih s cilji 
okoljske ali kmetijske politike ali drugimi
upravičenimi dejavniki, ki so lahko 
posledica namernega sproščanja GSO ali 
njihovega dajanja na trg, kot so socialno-
ekonomski vplivi, soobstoj ali trajna 
znanstvena negotovost. Ti razlogi se lahko 
navajajo posamično ali skupaj.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 11 osnutka priporočila, vendar je bil 
sklic na prvo fazo črtan, dani primeri pa poudarjeni. Celo Komisija je vladam v svojem 
osnutku predloga dovolila prepoved določenih oz. vseh GSO. Svet pa ni upošteval niti tega 
predloga Komisije niti stališča Parlamenta iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 10 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(10a) Ker zadnja študija, v kateri je bil 
obravnavan in preučen učinek uporabe 
teh proizvodov na zdravje in varnost ljudi, 
sega v leto 2001, najbolj nedavne študije o 
njihovem socialno-ekonomskem učinku in 
posledicah za zdravje živali pa so bile 
narejene v letih 2011/2012, bi bilo treba 
spodbujati in podpirati nadaljnje študije 
vpliva teh proizvodov na zdravje ljudi in 
živali.

Or. pt

Predlog spremembe 111
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11) Raven varovanja zdravja ljudi in/ali 
živali ter varstva okolja v Uniji omogoča 
enotno znanstveno oceno po vsej Uniji in 
ta direktiva tega ne bi smela spreminjati. 
Države članice bi torej zato, da bi se 
izognili vsakršnemu poseganju v 
pristojnosti, ki so na podlagi Direktive 
2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003 
podeljene odgovornim za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganja, morale uporabiti le 
razloge, ki so povezani s cilji okoljske 
politike in niso v nasprotju z ocenami
tveganj za zdravje in okolje, ki se 
ocenjujejo v okviru postopkov odobritve iz 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003, kot so na primer ohranjanje 
nekaterih vrst naravnih in pokrajinskih 
značilnosti, nekaterih habitatov in 
ekosistemov, pa tudi posebnih funkcij in 
storitev ekosistemov.

(11) Država članica ne sme spreminjati 
ravni varovanja zdravja ljudi in/ali živali 
ter varstva okolja v Uniji, in to načelo bi
bilo treba ohraniti. Država članica bi torej 
zato, da bi se izognili vsakršnemu 
poseganju v pristojnosti, ki so na podlagi 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003 podeljene odgovornim za 
ocenjevanje in obvladovanje tveganja,
morala uporabiti le razloge, ki so povezani
z vplivi na okolje in dopolnjujejo ocene
tveganj za zdravje in okolje, ki se 
ocenjujejo v okviru postopkov odobritve iz 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003.

Or. en
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Predlog spremembe 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11) Raven varovanja zdravja ljudi in/ali 
živali ter varstva okolja v Uniji omogoča 
enotno znanstveno oceno po vsej Uniji in 
ta direktiva tega ne bi smela spreminjati.
Države članice bi torej zato, da bi se 
izognili vsakršnemu poseganju v 
pristojnosti, ki so na podlagi Direktive 
2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003 
podeljene odgovornim za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganja, morale uporabiti le 
razloge, ki so povezani s cilji okoljske 
politike in niso v nasprotju z ocenami 
tveganj za zdravje in okolje, ki se 
ocenjujejo v okviru postopkov odobritve iz 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003, kot so na primer ohranjanje 
nekaterih vrst naravnih in pokrajinskih 
značilnosti, nekaterih habitatov in 
ekosistemov, pa tudi posebnih funkcij in 
storitev ekosistemov.

(11) Država članica ne sme odstopati od 
ravni varovanja zdravja ljudi in/ali živali 
ter varstva okolja v Uniji; to načelo je 
treba ohranjati. Države članice bi torej 
zato, da bi se izognili vsakršnemu 
poseganju v pristojnosti, ki so na podlagi 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003 podeljene odgovornim za 
ocenjevanje in obvladovanje tveganja, 
morale uporabiti le razloge, ki spoštujejo 
cilje okoljske politike in so v skladu z 
ocenami tveganj za zdravje in okolje, ki se 
ocenjujejo v okviru postopkov odobritve iz 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003.

Or. it

Predlog spremembe 113
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11) Raven varovanja zdravja ljudi in/ali
živali ter varstva okolja v Uniji omogoča 
enotno znanstveno oceno po vsej Uniji in 
ta direktiva tega ne bi smela spreminjati.
Države članice bi torej zato, da bi se 
izognili vsakršnemu poseganju v 
pristojnosti, ki so na podlagi Direktive 

(11) Evropska unija mora s pomočjo 
enotne in resne znanstvene ocene, 
popolnoma neodvisne in kakovostne, 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi ali živali ter varstva okolja v vsej 
Uniji in ta direktiva tega ne bi smela 
spreminjati. Države članice bi torej zato, da 
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2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003 
podeljene odgovornim za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganja, morale uporabiti le 
razloge, ki so povezani s cilji okoljske 
politike in niso v nasprotju z ocenami
tveganj za zdravje in okolje, ki se 
ocenjujejo v okviru postopkov odobritve iz 
Direktive 2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 
1829/2003, kot so na primer ohranjanje 
nekaterih vrst naravnih in pokrajinskih 
značilnosti, nekaterih habitatov in 
ekosistemov, pa tudi posebnih funkcij in 
storitev ekosistemov.

bi se izognili vsakršnemu poseganju v 
pristojnosti, ki so na podlagi Direktive 
2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003 
podeljene odgovornim za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganja, morale uporabiti le 
razloge, ki so povezani s cilji okoljske 
politike in ki dopolnjujejo ocene tveganj 
za zdravje in okolje, ki se ocenjujejo v 
okviru postopkov odobritve iz Direktive 
2001/18/ES in Uredbe (ES) št. 1829/2003, 
kot so na primer ohranjanje nekaterih vrst 
naravnih in pokrajinskih značilnosti, 
nekaterih habitatov in ekosistemov, pa tudi 
posebnih funkcij in storitev ekosistemov.

Or. fr

Predlog spremembe 114
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 a) Državam članicam bi bilo treba 
dovoliti, da te ukrepe utemeljijo z razlogi, 
povezanimi s socialno-ekonomskimi 
učinki. Ti razlogi lahko zajemajo 
neuporabnost ali visoke stroške ukrepov 
za soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin, na primer na majhnih otokih 
ali na gorskih območjih, potrebo po 
obvarovanju raznolikosti kmetijske 
proizvodnje ali potrebo po zagotavljanju 
čistosti semen.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe št. 14; dodan je uvodni stavek.
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Predlog spremembe 115
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 a) Državam članicam bi bilo treba 
dovoliti, da ukrepe, ki omejujejo ali 
prepovedujejo gojenje GSO ali skupin 
GSO, opredeljenih po vrsti pridelka ali 
lastnosti, ali vseh GSO, utemeljijo z 
ustrezno utemeljenimi razlogi, povezanimi 
s posledicami za okolje. Ti razlogi lahko 
vključujejo preprečevanje razvijanja 
odpornosti na pesticide pri plevelih in 
škodljivcih; invazivnost ali trdovratnost 
gensko spremenjene sorte ali možnost 
križanja s kulturnimi ali divjimi 
rastlinami; preprečevanje negativnih 
vplivov na lokalno okolje, ki jih 
povzročajo spremembe v kmetijski praksi, 
povezane z gojenjem GSO; ohranjanje in 
razvoj kmetijskih praks, ki najbolje 
omogočajo uskladitev proizvodnje in 
trajnost ekosistemov; ohranjanje lokalne 
biotske raznovrstnosti, tudi nekaterih 
habitatov in ekosistemov ali nekaterih vrst 
naravnih in pokrajinskih značilnosti; 
neobstoječe ali pomanjkljive podatke o 
morebitnih škodljivih vplivih sproščanja 
GSO na lokalno ali regionalno okolje 
države članice, tudi na njeno biotsko 
raznovrstnost.

Or. en

Predlog spremembe 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 a (novo)



PE539.851v01-00 62/111 AM\1037402SL.doc

SL

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 a) Državam članicam bi moralo biti 
omogočeno, da ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja GSO utemeljijo na 
ustrezno obrazloženih razlogih, povezanih 
z okoljskimi posledicami in spoštovanjem 
tradicionalnih kmetijskih praks. Ti razlogi 
lahko zajemajo preprečevanje razvijanja 
odpornosti na pesticide pri plevelih in 
škodljivcih; invazivnost ali trdovratnost 
gensko spremenjene sorte ali možnost 
križanja s kulturnimi in divjimi 
rastlinami; preprečevanje negativnih 
vplivov na lokalno okolje, ki jih 
povzročajo kmetijske prakse, povezane s 
pridelavo GSO; ohranjanje in razvoj 
kmetijskih praks, ki najbolje omogočajo 
uskladitev proizvodnje in trajnost 
ekosistemov; ohranjanje lokalne biotske 
raznovrstnosti, torej nekaterih habitatov 
in ekosistemov ali nekaterih vrst naravnih 
in pokrajinskih značilnosti; neobstoj ali 
pomanjkanje podatkov o morebitnih 
škodljivih vplivih sproščanja GSO na 
lokalno ali regionalno okolje države 
članice, tudi na njeno biotsko 
raznovrstnost.

Or. it

Predlog spremembe 117
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 b) Razlogi, povezani s socialno-
ekonomskimi učinki, lahko vključujejo 
neuporabnost ali visoke stroške ukrepov 
za soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin.
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Or. en

Predlog spremembe 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 b) Razlogi, vezani na 
družbenoekonomske posledice, lahko 
zajemajo dejstvo, da je ukrepe za soobstoj 
težko izvajati, da imajo visoke stroške ali 
da jih je nemogoče izvajati zaradi 
posebnih geografskih okoliščin (majhni 
otoki ali gorska področja), potrebo po 
zaščiti raznolikosti kmetijske proizvodnje 
ali potrebo po zagotavljanju čistosti 
semen, razpoložljivost razmnoževalnega 
materiala rastlin ter zaščito 
konvencionalnih in ekoloških metod 
kmetijske proizvodnje.

Or. it

Predlog spremembe 119
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 c) Državam članicam bi bilo treba 
dovoliti, da ukrepe, ki omejujejo ali 
prepovedujejo gojenje GSP ali skupin 
GSO, opredeljenih po vrsti pridelka ali 
lastnosti, ali vseh GSO, utemeljijo tudi z 
drugimi razlogi, ki lahko vključujejo rabo 
zemljišč, prostorsko načrtovanje ali druge 
upravičene dejavnike.

Or. en
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Predlog spremembe 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Stališče Sveta
Uvodna izjava 11 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11 c) Poleg tega bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da ukrepe za 
omejevanje ali prepoved gojenja GSO 
utemeljijo tudi z drugimi razlogi, ki lahko 
vključujejo rabo zemljišč, prostorsko 
načrtovanje v mestih in na podeželju ter 
druge upravičene dejavnike, kot so 
dejavniki, vezani na kulturno dediščino.

Or. it

Predlog spremembe 121
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 12

Stališče Sveta Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti tudi
možnost, da odločitve, ki jih sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES, utemeljijo z 
razlogi, povezanimi s socialno-
ekonomskimi vplivi, ki bi lahko izhajali iz 
gojenja GSO na ozemlju zadevne države 
članice. Čeprav je ukrepe za soobstoj 
Komisija že obravnavala v svojem 
priporočilu z dne 13. julija 2010, bi 
morale države članice imeti tudi možnost, 
da na podlagi te direktive sprejmejo 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
odobrenih GSO na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu. Ti razlogi so 
lahko povezani s tem, da je ukrepe za 
soobstoj zaradi posebnih geografskih 
pogojev težko ali nemogoče izvajati, ali s 

(12) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem ozemlju
bi morale temeljiti tudi na razlogih, 
povezanih s socialno-ekonomskimi vplivi, 
ki bi lahko zlasti izhajali iz gojenja GSO na 
ozemlju zadevne države članice. Ti razlogi 
so lahko povezani s tem, da je ukrepe za 
soobstoj zaradi posebnih geografskih 
pogojev težko ali nemogoče izvajati, ali s 
potrebo po tem, da bi se izognili prisotnosti 
GSO v drugih proizvodih, na primer v 
posebnih ali določenih proizvodih, ali da se 
obvaruje raznovrstnost kmetijske 
proizvodnje ali zagotovi čistost semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin Poleg 
tega je Komisija, v skladu z zahtevami iz 
sklepov Sveta z dne 5. decembra 2008 o 
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potrebo po tem, da bi se izognili prisotnosti 
GSO v drugih proizvodih, na primer v 
posebnih ali določenih proizvodih, ali da se 
obvaruje raznovrstnost kmetijske 
proizvodnje ali zagotovi čistost semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin. Poleg 
tega je Komisija, v skladu z zahtevami iz 
sklepov Sveta z dne 5. decembra 2008 o 
gensko spremenjenih organizmih, 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročala 
o socialno-ekonomskih posledicah gojenja 
GSO. Ugotovitve tega poročila lahko 
državam članicam zagotovijo koristne 
informacije pri sprejemanju odločitev na 
podlagi te direktive.

gensko spremenjenih organizmih, 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročala 
o socialno-ekonomskih posledicah gojenja 
GSO. Ugotovitve tega poročila lahko 
državam članicam zagotovijo koristne 
informacije pri sprejemanju odločitev na 
podlagi te direktive.

__________________

Priporočilo Komisije z dne 13. julija 2010 
o smernicah za razvoj nacionalnih 
ukrepov soobstoja za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih 
(UL C 200, 22.7.2010, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 12

Stališče Sveta Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti tudi 
možnost, da odločitve, ki jih sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES, utemeljijo z 
razlogi, povezanimi s socialno-
ekonomskimi vplivi, ki bi lahko izhajali iz 
gojenja GSO na ozemlju zadevne države 
članice. Čeprav je ukrepe za soobstoj 
Komisija že obravnavala v svojem 
priporočilu z dne 13. julija 2010, bi 
morale države članice imeti tudi možnost, 
da na podlagi te direktive sprejmejo 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 

(12) Države članice bi morale imeti tudi 
možnost, da odločitve, ki jih sprejmejo na 
podlagi Direktive 2001/18/ES, utemeljijo z 
razlogi, povezanimi s socialno-
ekonomskimi vplivi, ki bi lahko izhajali iz 
gojenja GSO na ozemlju zadevne države 
članice. Ti razlogi so lahko povezani s
potrebo ali željo po tem, da bi se izognili 
prisotnosti GSO v drugih proizvodih, na 
primer v posebnih ali določenih 
proizvodih, ali da se obvaruje 
raznovrstnost kmetijske proizvodnje ali 
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odobrenih GSO na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu. Ti razlogi so 
lahko povezani s tem, da je ukrepe za 
soobstoj zaradi posebnih geografskih 
pogojev težko ali nemogoče izvajati, ali s 
potrebo po tem, da bi se izognili prisotnosti 
GSO v drugih proizvodih, na primer v 
posebnih ali določenih proizvodih, ali da se 
obvaruje raznovrstnost kmetijske 
proizvodnje ali zagotovi čistost semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin. Poleg 
tega je Komisija, v skladu z zahtevami iz 
sklepov Sveta z dne 5. decembra 2008 o 
gensko spremenjenih organizmih, 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročala 
o socialno-ekonomskih posledicah gojenja 
GSO. Ugotovitve tega poročila lahko 
državam članicam zagotovijo koristne 
informacije pri sprejemanju odločitev na 
podlagi te direktive.

zagotovi čistost semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin Poleg tega je Komisija, v 
skladu z zahtevami iz sklepov Sveta z dne 
5. decembra 2008 o gensko spremenjenih 
organizmih, Evropskemu parlamentu in 
Svetu poročala o socialno-ekonomskih 
posledicah gojenja GSO. Ugotovitve tega 
poročila lahko državam članicam 
zagotovijo koristne informacije pri 
sprejemanju odločitev na podlagi te 
direktive.

__________________

Priporočilo Komisije z dne 13. julija 2010 
o smernicah za razvoj nacionalnih 
ukrepov soobstoja za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih 
(UL C 200, 22.7.2010, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 123
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 12 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(12 a) Poleg tega bi morale države članice 
med seboj sodelovati pri oblikovanju 
ustreznih varovalnih pasov med območji 
brez GSO in območji gojenja GSO, da bi 
preprečili nenačrtovane posledice 
čezmejne kontaminacije.
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Or. en

Predlog spremembe 124
Lorenzo Fontana

Stališče Sveta
Uvodna izjava 13

Stališče Sveta Predlog spremembe

(13) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 
podlagi te direktive, bi se morale nanašati 
na gojenje in ne na prosti pretok in uvoz 
gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
proizvodov ali v proizvodih ter njihovih 
pridelkov in bi morale biti poleg tega v 
skladu s Pogodbama, zlasti glede načela 
nediskriminacije med nacionalnimi in 
nenacionalnimi proizvodi, načela 
sorazmernosti ter člena 34, člena 36 in 
člena 216(2) PDEU.

(13) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 
podlagi te direktive, bi se morale nanašati 
na gojenje, če se država članica tako 
odloči pa se lahko nanašajo tudi na prosti 
pretok in uvoz gensko spremenjenih semen 
in razmnoževalnega materiala rastlin kot 
proizvodov ali v proizvodih ter njihovih 
pridelkov.

Or. it

Predlog spremembe 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Stališče Sveta
Uvodna izjava 13

Stališče Sveta Predlog spremembe

(13) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 
podlagi te direktive, bi se morale nanašati 
na gojenje in ne na prosti pretok in uvoz 
gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
proizvodov ali v proizvodih ter njihovih 
pridelkov in bi morale biti poleg tega v 
skladu s Pogodbama, zlasti glede načela
nediskriminacije med nacionalnimi in 
nenacionalnimi proizvodi, načela
sorazmernosti ter člena 34, člena 36 in 

(13) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 
podlagi te direktive, bi se morale nanašati 
na gojenje, pretok in uvoz gensko 
spremenjenih semen in razmnoževalnega 
materiala rastlin kot proizvodov ali v 
proizvodih ter njihovih pridelkov in bi 
morale biti poleg tega v skladu s 
Pogodbama, zlasti glede načela 
sorazmernosti ter člena 34, člena 36 in 
člena 216(2) PDEU.
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člena 216(2) PDEU.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti,da z izvajanjem načela previdnosti zavrnejo dajanje na 
trg in torej uvoz GSO. Varnost potrošnikov mora imeti prednost pred interesi agroživilske 
industrije.

Predlog spremembe 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 13

Stališče Sveta Predlog spremembe

(13) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 
podlagi te direktive, bi se morale nanašati 
na gojenje in ne na prosti pretok in uvoz 
gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
proizvodov ali v proizvodih ter njihovih 
pridelkov in bi morale biti poleg tega v 
skladu s Pogodbama, zlasti glede načela 
nediskriminacije med nacionalnimi in 
nenacionalnimi proizvodi, načela 
sorazmernosti ter člena 34, člena 36 in
člena 216(2) PDEU.

(13) Omejitve ali prepovedi, ki so jih 
sprejele države članice, bi se morale 
nanašati na gojenje in ne na prosti pretok in 
uvoz gensko spremenjenih semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin kot 
proizvodov ali v proizvodih ter njihovih 
pridelkov in bi morale biti poleg tega v 
skladu s Pogodbama, zlasti glede načela 
nediskriminacije med nacionalnimi in 
nenacionalnimi proizvodi, načela 
sorazmernosti ter členov 34, 36 in 216(2)
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 127
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
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podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba 
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. 
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na svojem celotnem ozemlju 
ali njegovem delu od datuma začetka 
veljavnosti odobritve Unije in najpozneje 
dve leti po datumu izdaje odobritve, če je 
poteklo določeno obdobje mirovanja, med 
katerim je imela Komisija možnost 
predložiti pripombe glede predlaganih 
ukrepov.

podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. 
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO ali skupin GSO, opredeljenih 
po vrsti pridelka ali lastnosti, ali vseh 
GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu od datuma začetka 
veljavnosti odobritve Unije in za celotno 
trajanje odobritve, če je poteklo določeno 
obdobje mirovanja, med katerim je imela 
Komisija možnost predložiti pripombe 
glede predlaganih ukrepov

__________________ __________________
1Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 
str. 37).

1 Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 
str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba 
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1.
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na svojem celotnem ozemlju 
ali njegovem delu od datuma začetka 
veljavnosti odobritve Unije in najpozneje 
dve leti po datumu izdaje odobritve, če je 

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba 
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1.
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na svojem celotnem ozemlju 
ali njegovem delu pred datumom začetka 
veljavnosti odobritve Unije in ves čas 
trajanja odobritve, če je poteklo določeno 
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poteklo določeno obdobje mirovanja, med 
katerim je imela Komisija možnost 
predložiti pripombe glede predlaganih 
ukrepov.

obdobje mirovanja, med katerim je imela 
Komisija možnost predložiti pripombe 
glede predlaganih ukrepov. Zadevna 
država članica bi morala torej predlagane 
ukrepe najmanj 75 dni pred izdajo 
odobritve predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

__________________ __________________
1 Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 
str. 37).

1 Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 
str. 37).

Or. it

Predlog spremembe 129
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni 
treba še dodatno predvideti uporabe 
Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta. Države članice lahko omejijo ali 
prepovejo gojenje GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu od 
datuma začetka veljavnosti odobritve 
Unije in najpozneje dve leti po datumu 

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku za zbiranje informacij
na ravni Unije, v skladu z Direktivo
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1.
Države članice lahko za nedoločen čas
omejijo ali prepovejo gojenje GSO na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu.
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izdaje odobritve, če je poteklo določeno 
obdobje mirovanja, med katerim je imela 
Komisija možnost predložiti pripombe 
glede predlaganih ukrepov.

__________________ __________________

Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, str. 37).

Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, str. 37).

Or. fr

Predlog spremembe 130
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba 
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. 
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje GSO na svojem celotnem ozemlju 
ali njegovem delu od datuma začetka 
veljavnosti odobritve Unije in najpozneje 
dve leti po datumu izdaje odobritve, če je 
poteklo določeno obdobje mirovanja, med 
katerim je imela Komisija možnost 
predložiti pripombe glede predlaganih 
ukrepov.

(14) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, bi morali biti 
podvrženi postopku nadzora in 
informacijam na ravni Unije. Glede na 
raven nadzora in informacij Unije ni treba 
še dodatno predvideti uporabe Direktive 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta1. 
Države članice lahko omejijo ali prepovejo 
gojenje vseh GSO, skupine ali točno 
določenega GSO na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu od datuma 
začetka veljavnosti odobritve Unije in za 
celotno trajanje odobritve.

__________________ __________________
1Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 

1Direktiva 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 (UL L 204, 21.7.1998, 
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str. 37). str. 37).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe 17 osnutka priporočila. Komisija je v 
svojem osnutku predloga vladam dovolila, da prepovejo posamezen ali vse GSO. Svet pa ni 
upošteval niti predloga Komisije niti stališča Parlamenta iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 131
Biljana Borzan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14 a) Vlagatelj/imetnik, ki ga zadevajo 
ukrepi o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO ali skupine GSO v državi članici, bi 
se moral v obdobju mirovanja vzdržati 
vseh dejavnosti, povezanih z gojenjem 
tega GSO ali skupine GSO v tej državi 
članici.

Or. en

Predlog spremembe 132
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
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potrebni varnostni ukrepi. potrebni varnostni ukrepi. Poleg tega bi 
morale Evropska agencija za varnost 
hrane in države članice stremeti k 
oblikovanju široke mreže znanstvenih 
organizacij z vseh področij, tudi 
ekoloških, in bi morale sodelovati, tako da 
bi že v zgodnji fazi ugotovili morebitna 
razhajanja med znanstvenimi mnenji, da 
bi rešili oziroma razjasnili sporna 
znanstvena vprašanja. Komisija in države 
članice bi morale zagotoviti potrebna 
sredstva za neodvisne raziskave o 
morebitnih tveganjih, ki izvirajo iz 
namernega sproščanja GSO ali njihovega 
dajanja na trg, pa tudi, da uveljavljanje 
pravic intelektualne lastnine neodvisnim 
raziskovalcem ne bi onemogočalo dostopa 
do vsega ustreznega gradiva.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je vzeto iz stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi in dopolnjuje predlog 
spremembe št. 18 iz osnutka priporočila. Sodelovanje pri raziskavah je nujni pogoj za 
ustrezno oceno tveganja.

Predlog spremembe 133
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
potrebni varnostni ukrepi.

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
potrebni varnostni ukrepi za varovanje 
zdravja ljudi ali živali ter varstvo okolja.

Or. fr
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Predlog spremembe 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
potrebni varnostni ukrepi.

(15) Odločitve držav članic o omejitvi ali 
prepovedi gojenja GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu ne bi 
smele preprečevati izvajanja 
biotehnoloških raziskav, pod pogojem, da 
se pri njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
potrebni varnostni ukrepi ter da zaradi te 
dejavnosti ni ogroženo spoštovanje 
razlogov, zaradi katerih je bila prepoved 
uvedena.

Or. en

Predlog spremembe 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15 a) Zaradi pomena znanstvenih 
dokazov pri sprejemanju odločitev v zvezi 
s prepovedjo ali odobritvijo GSO bi 
morale Agencija in države članice koristiti 
dejavnosti akreditiranih javnih in 
zasebnih raziskovalnih inštitutov, da bi 
zagotovile trajno informiranost in točno 
objavo rezultatov raziskovalnih dejavnosti 
v zvezi s tveganjem ali dokazom o 
nenamerni prisotnosti, okužbi ali 
nevarnosti za okolje ali zdravje ljudi, ki bi 
izvirala od GSO.

Or. it
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Predlog spremembe 136
Julie Girling

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 
država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh ukrepov najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje pet let po datumu izdaje te
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 
država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh ukrepov najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 137
Paul Brannen

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
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področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 
država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh ukrepov najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje pet let po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 
država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh ukrepov najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlagane spremembe člena 26b(5).

Predlog spremembe 138
Jan Huitema

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če imetnik 
odobritve v to izrecno ali tiho ne privoli, bi 
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država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh ukrepov najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem predložiti Komisiji, da bi ji tako 
omogočila podajo pripomb, v tem obdobju 
pa ne bi smela sprejeti in izvajati teh 
ukrepov. Ob poteku določenega obdobja 
mirovanja bi morala imeti država članica 
možnost, da sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

država članica morala imeti možnost, da 
sprejme utemeljene ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO. 
Zadevna država članica bi morala osnutek 
teh utemeljenih ukrepov najmanj 75 dni 
pred njihovim sprejetjem javno predložiti 
Komisiji, da bi ji tako omogočila podajo 
pripomb, v tem obdobju pa ne bi smela 
sprejeti in izvajati teh ukrepov. Ob poteku 
določenega obdobja mirovanja bi morala 
imeti država članica možnost, da sprejme 
ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 
kot so bili spremenjeni, da bi se upoštevale 
pripombe Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 139
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in 
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če 
imetnik odobritve v to izrecno ali tiho ne 
privoli, bi država članica morala imeti 
možnost, da sprejme utemeljene ukrepe za 
omejitev ali prepoved gojenja zadevnega 
GSO. Zadevna država članica bi morala 
osnutek teh ukrepov najmanj 75 dni pred 
njihovim sprejetjem predložiti Komisiji, da 
bi ji tako omogočila podajo pripomb, v 
tem obdobju pa ne bi smela sprejeti in 
izvajati teh ukrepov. Ob poteku 
določenega obdobja mirovanja bi morala 
imeti država članica možnost, da sprejme 
ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 

(16) Država članica bi morala v vsakem 
trenutku imeti možnost, da revidira svojo
odločitev in spremeni geografsko področje 
uporabe dovoljenja za gojenje GSO ter 
sprejme ukrepe za omejitev ali prepoved 
gojenja GSO.
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kot so bili spremenjeni, da bi se 
upoštevale pripombe Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16

Stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Kadar nove in objektivne okoliščine 
upravičujejo prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO in
najpozneje dve leti po datumu izdaje te 
odobritve, bi morala država članica imeti 
možnost, da imetnika odobritve prek 
Komisije pozove k prilagoditvi 
geografskega področja uporabe. Če 
imetnik odobritve v to izrecno ali tiho ne 
privoli, bi država članica morala imeti 
možnost, da sprejme utemeljene ukrepe za 
omejitev ali prepoved gojenja zadevnega 
GSO. Zadevna država članica bi morala 
osnutek teh ukrepov najmanj 75 dni pred 
njihovim sprejetjem predložiti Komisiji, da 
bi ji tako omogočila podajo pripomb, v tem 
obdobju pa ne bi smela sprejeti in izvajati 
teh ukrepov. Ob poteku določenega 
obdobja mirovanja bi morala imeti država 
članica možnost, da sprejme ukrepe, kot so 
bili prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 
Komisije.

(16) Kadar se zdi ustrezno in najpozneje 
dve leti po datumu izdaje te odobritve za 
GSO, bi morala država članica imeti 
možnost, da sprejme ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja zadevnega GSO na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu. Te ukrepe bi bilo treba Komisiji 
predložiti najmanj 75 dni pred njihovim 
sprejetjem, da bi ji tako omogočila podajo
nezavezujočih pripomb. V tem obdobju
zadevna država članica ne bi smela 
sprejeti in izvajati teh ukrepov. Ob poteku 
določenega obdobja mirovanja bi morala 
imeti država članica možnost, da sprejme 
ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 
kot so bili spremenjeni, če se ji zdi 
primerno upoštevati pripombe Komisije.
Če se 75 dni v celoti ali deloma prekriva z 
obdobjem setve za sorto odobrenega GSO, 
bi bilo treba državi članici dovoliti 
izvajanje prepovedi.

Or. en

Predlog spremembe 141
Biljana Borzan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(16 a) Vlagatelj/imetnik, ki ga zadevajo 
ukrepi o omejitvi ali prepovedi gojenje 
GSO ali skupine GSO v državi članici, bi 
se moral v obdobju mirovanja vzdržati 
vseh dejavnosti, povezanih z gojenjem 
tega GSO ali skupine GSO v tej državi 
članici.

Or. en

Predlog spremembe 142
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Država članica bi morala imeti
možnost, da pristojni organ ali Komisijo 
zaprosi za ponovno vključitev celotnega 
svojega ozemlja ali njegovega dela v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katere je bilo prej izključeno. V tem 
primeru zahteve ne bi bilo treba 
posredovati imetniku odobritve in 
zaprositi za njegovo privolitev. Geografsko 
področje uporabe iz odobritve ali odločbe 
o odobritvi bi moral ustrezno spremeniti
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev 
ali Komisija na podlagi Direktive 
2001/18/ES oziroma Uredbe (ES) št. 
1829/2003.

(17) Država članica ima tudi možnost, da 
pristojni organ ali Komisijo zaprosi za 
ponovno vključitev celotnega svojega 
ozemlja ali njegovega dela v geografsko 
področje uporabe iz odobritve, iz katere je 
bilo prej izključeno. V tem primeru bi 
moral pristojni organ, ki je izdal pisno 
odobritev, ali Komisija na podlagi 
Direktive 2001/18/ES oziroma Uredbe
(ES) št. 1829/2003 ustrezno spremeniti 
geografsko področje uporabe iz odobritve 
ali odločbe o odobritvi.

Or. fr

Predlog spremembe 143
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Država članica bi morala imeti 
možnost, da pristojni organ ali Komisijo 
zaprosi za ponovno vključitev celotnega 
svojega ozemlja ali njegovega dela v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katere je bilo prej izključeno. V tem 
primeru zahteve ne bi bilo treba 
posredovati imetniku odobritve in 
zaprositi za njegovo privolitev. Geografsko 
področje uporabe iz odobritve ali odločbe 
o odobritvi bi moral ustrezno spremeniti 
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev 
ali Komisija na podlagi Direktive 
2001/18/ES oziroma Uredbe (ES) št. 
1829/2003.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze.

Predlog spremembe 144
Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Pisne odobritve ali odločbe o 
odobritvah, izdane ali sprejete z 
geografskim področjem uporabe, ki je 
omejeno na določena območja, ali ukrepi, 
ki jih države članice sprejmejo v skladu s 
to direktivo, ki omejujejo ali prepovedujejo 
gojenje GSO, drugim državam ne bi smeli 
preprečevati ali omejevati uporabe 

(18) Pisne odobritve ali odločbe o 
odobritvah, izdane ali sprejete z 
geografskim področjem uporabe, ki je 
omejeno na določena območja, ali ukrepi, 
ki jih države članice sprejmejo v skladu s 
to direktivo, ki omejujejo ali prepovedujejo 
gojenje GSO, drugim državam ne bi smeli 
preprečevati ali omejevati uporabe 
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odobrenih GSO. Poleg tega ta direktiva in 
nacionalni ukrepi, sprejeti na njeni podlagi, 
ne bi smeli posegati v zahteve prava Unije 
glede nenamerne in naključne prisotnosti 
GSO v gensko nespremenjenih sortah 
semen in razmnoževalnem materialu 
rastlin, niti preprečevati gojenja sort, ki 
izpolnjujejo te zahteve.

odobrenih GSO, če se uvedejo ustrezni 
ukrepi za soobstoj, da se prepreči 
čezmejna kontaminacija. Poleg tega ta 
direktiva in nacionalni ukrepi, sprejeti na 
njeni podlagi, ne bi smeli posegati v 
zahteve prava Unije glede nenamerne in 
naključne prisotnosti GSO v gensko 
nespremenjenih sortah semen in 
razmnoževalnem materialu rastlin, niti 
preprečevati gojenja sort, ki izpolnjujejo te 
zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 145
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Pisne odobritve ali odločbe o 
odobritvah, izdane ali sprejete z 
geografskim področjem uporabe, ki je 
omejeno na določena območja, ali ukrepi, 
ki jih države članice sprejmejo v skladu s 
to direktivo, ki omejujejo ali prepovedujejo 
gojenje GSO, drugim državam ne bi smeli 
preprečevati ali omejevati uporabe 
odobrenih GSO. Poleg tega ta direktiva in 
nacionalni ukrepi, sprejeti na njeni 
podlagi, ne bi smeli posegati v zahteve 
prava Unije glede nenamerne in 
naključne prisotnosti GSO v gensko
nespremenjenih sortah semen in 
razmnoževalnem materialu rastlin, niti 
preprečevati gojenja sort, ki izpolnjujejo 
te zahteve.

(18) Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
v skladu s to direktivo, ki omejujejo ali 
prepovedujejo gojenje GSO, drugim 
državam ne bi smeli preprečevati ali 
omejevati uporabe odobrenih GSO.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze.

Predlog spremembe146
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 18 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18a) Sprejeti je treba učinkovite ukrepe 
za soobstoj ter paziti, da gojenje GSO ne 
povzroči nenamerne prisotnosti GSO v 
drugih proizvodih in drugih kmetijskih 
dejavnostih. Države članice bi morale že 
sedaj, v skladu z Direktivo 2001/18/ES, 
sprejeti uredbo, veljavno na njihovem 
ozemlju, ki bi preprečevala tovrstno 
nenamerno prisotnost. Posebno pozornost 
je treba nameniti morebitnim čezmejnim 
okužbam, ki bi lahko prihajale iz države 
članice ali druge regije, kjer je gojenje 
GSO dovoljeno, in se naselile v državo 
članico ali regijo, kjer je gojenje GSO 
prepovedano. Priporočilo Komisije z dne 
13. julija 2010 državam članicam daje 
smernice za pripravo nacionalnih ukrepov 
za soobstoj, tudi na obmejnih območjih1a.

_________________
1a Priporočilo Komisije z dne 13. julija 
2010 o smernicah za razvoj nacionalnih 
ukrepov soobstoja za preprečevanje 
nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih 
(UL C 200, 22.7.2010, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 20

Stališče Sveta Predlog spremembe

(20) Ta direktiva ne posega v obveznost
držav članic, kar zadeva prosti pretok 
konvencionalnih semen, razmnoževalnega 
materiala rastlin ter proizvodov iz 
pridelkov na podlagi ustreznega prava 
Unije in v skladu s PDEU.

(20) Ta direktiva ne podpira obveznosti
držav članic, kar zadeva prosti pretok 
konvencionalnih semen, razmnoževalnega 
materiala rastlin ter proizvodov iz 
pridelkov, ter odpira nove perspektive 
glede izvrševanja prava Evropske unije na
področju državne suverenosti.

Or. fr

Obrazložitev

To besedilo naj ne šteje kot marginalen odstop od načela suverenosti držav, ampak kot 
pomemben precedens pri pravilni razlagi načela subsidiarnosti, ki opredeljuje začetek 
pristojnosti Unije tam, kjer se konča pristojnost države.

Predlog spremembe 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stališče Sveta
Uvodna izjava 20 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(20a) Da se zagotovi visoka raven varstva 
potrošnikov, bi morale države članice 
sprejeti tudi učinkovite ukrepe za 
označevanje in obveščanje, da se zagotovi 
popolna preglednost v zvezi s prisotnostjo 
GSO na njihovem ozemlju in v proizvodih, 
ki se tam proizvajajo in tržijo.

Or. fr

Predlog spremembe 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Stališče Sveta
Uvodna izjava 21 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(21 a) Komisija v skladu s členom 207 
PDEU še naprej zagotavlja obrambo pred 
organi WTO za reševanje sporov v 
pritožbah proti ukrepom, ki jih je na tem 
področju sprejela država članica.

Or. en

Obrazložitev

Ker novi členi državam članicam omogočajo nacionalno prepoved gojenja GSO iz drugih 
razlogov, kot sta okolje in javno zdravje, obstaja jasno tveganje za izpodbijanje takih 
omejujočih ukrepov pred organi WTO za reševanje sporov. V tem primeru je treba zagotoviti, 
da bo obramba enaka v celotni Uniji in da države članice pri reševanju morebitnih 
mednarodnih sporov ne bodo ostale same. Predlagano besedilo je povsem enako besedilu iz 
dokumenta osebja Komisije z dne 29. aprila 2011, poslanega Svetu 5. maja 2011.

Predlog spremembe 150
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Uvodna izjava 21 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(21a) Sosednje države članice bi morale s 
sodelovanjem poskrbeti za ustrezno 
izmenjavo informacij, da zagotovijo 
učinkovito delovanje ukrepov za soobstoj 
na obmejnih območjih in prepovejo 
čezmejno širjenje iz države članice, v 
kateri je gojenje GSO dovoljeno, v 
sosednjo državo članico, v kateri je 
prepovedano.

Or. fr

Obrazložitev

Namen spremembe Direktive 2001/18/ES je okrepitev čezmejnega soobstoja, ki doslej ni bil 
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dovolj upoštevan.

Predlog spremembe 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 21 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(21 b) Določbe iz člena 26b in 26c 
Direktive 2001/18/ES se uporabljajo ne 
glede na člen 23 te direktive in člen 34 
Uredbe (ES) št. 1829/20031a.

__________________
1aUredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 
18. 10. 2003, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Uvodna izjava 21 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija v skladu s členom 207 PDEU še 
naprej zagotavlja obrambo pred organi 
WTO za reševanje sporov v pritožbah 
proti ukrepom, ki jih je na tem področju 
sprejela država članica.

Or. en

Obrazložitev

Ker novi členi državam članicam omogočajo nacionalno prepoved gojenja GSO iz drugih 
razlogov, kot sta okolje in javno zdravje, obstaja jasno tveganje za izpodbijanje takih 
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omejujočih ukrepov pred organi WTO za reševanje sporov. V tem primeru je treba zagotoviti, 
da bo obramba enaka v celotni Uniji in da države članice pri reševanju morebitnih 
mednarodnih sporov ne bodo ostale same. Predlagano besedilo je povsem enako besedilu iz 
dokumenta osebja Komisije z dne 29. aprila 2011, poslanega Svetu 5. maja 2011.

Predlog spremembe 153
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Uvodna izjava 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(22) Priporočilo Komisije z dne 13. julija 
2010 državam članicam daje smernice za 
pripravo ukrepov za soobstoj, tudi na 
obmejnih območjih

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 154
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Uvodna izjava 23

Stališče Sveta Predlog spremembe

(23) Direktivo 2011/18/ES bi bilo zato 
treba ustrezno spremeniti –

(23) Direktivo 2011/18/ES in Uredbo (EU) 
št. 1829/20031abi bilo zato treba ustrezno 
spremeniti,

__________________
1aUredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko 
spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 
18. 10. 2003, str. 1).

Or. en
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Obrazložitev

Treba je odpraviti pomanjkljivosti v postopku odobritve v tej direktivi, pa tudi v Uredbi 
1829/2003, saj je mogoče gojenje GSO odobriti tudi v skladu z Uredbo št. 1829/2003.

Predlog spremembe 155
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen -1 (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

V Direktivi 2001/18/ES se vstavijo 
naslednji členi:

(-1) Direktiva 2001/18/ES se spremeni, 
kot sledi:

„Člen - 1

Gojenje in trženje gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) so prepovedani na 
celotnem ozemlju Evropske unije. 

Or. fr

Predlog spremembe 156
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

V Direktivi 2001/18/ES se vstavijo 
naslednji členi:

Direktiva 2001/18/ES se spremeni:

Or. en

Predlog spremembe 157
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE



PE539.851v01-00 88/111 AM\1037402SL.doc

SL

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(- 1) Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Prosti promet

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

Predlog spremembe je že vključen v poročilo Evropskega parlamenta iz prve obravnave. V 
člen 22 je treba vključiti sklicevanje na novo možnost držav članic za omejitev ali prepoved 
gojenja GSO na svojem ozemlju, sicer bi bili v Direktivi št. 2001/18 nasprotujoči si členi.

Predlog spremembe 158
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 25

Stališče Sveta Predlog spremembe

(-1a) V členu 25 se doda naslednji 
odstavek:

„5a. Brez poseganja v varstvo pravic 
intelektualne lastnine se ne omejuje ali 
preprečuje dostop do materiala, 
potrebnega za neodvisne raziskave o 
morebitnih tveganjih zaradi namernega 
sproščanja GSO ali njihovega dajanja v 
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promet, kot je semenski material.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je že vključen v poročilo Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi 
obravnavi. Ukrepi iz te direktive so neločljivo povezani s temeljito oceno tveganja.

Predlog spremembe 159
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b
Direktiva 2001/18/ES
Člen 7 – odstavek 3, člen 18 – odstavek 1, člen 23 – odstavek 2 in člen 30 –  odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(-1b) V členih 7(3), 18(1) in 23(2) se 
sklicevanje na člen 30(2) nadomesti s 
sklicevanjem na člen 30(3). V členu 30(3) 
se doda naslednje: „Vendar se z 
odstopanjem od odstavkov 3 in 4 člena 5a 
osnutek ukrepa, ki dovoljuje GSO, ne 
sprejme, če Svet ne da pozitivnega 
mnenja.“

Or. en

Obrazložitev

Jean-Claude Juncker je zelo jasno povedal, da želi čim prej demokratizirati postopek 
odločanja o dovoljenjih za GSO. Sedanji predlog ponuja možnost za takojšnjo obravnavo 
tega vprašanja. Dokler zakonodaja o GSO ne bo usklajena s Pogodbo, je lahko zamenjava 
sklica na regulativni postopek s sklicem na regulativni postopek s pregledom začasna rešitev, 
če je dopolnjena z določbo o demokratizaciji postopka.

Predlog spremembe 160
Nicola Caputo
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 a – odstavek 1 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.

„Države članice sprejmejo ustrezne
zavezujoče ukrepe, da preprečijo 
nenamerno prisotnost GSO v drugih 
proizvodih na svojem ozemlju in na 
obmejnih območjih sosednjih držav 
članic.“

Or. en

Predlog spremembe 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26a – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.

„1. Države članice lahko sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da preprečijo nenamerno 
prisotnost GSO v drugih proizvodih.
Države članice na zahtevo sosednje države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da 
preprečijo nenamerno prisotnost GSO na 
obmejnih območjih te države članice.“

Or. en

Predlog spremembe 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26a – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih na svojem 
ozemlju in na obmejnih območjih 
sosednjih držav članic. Da se preprečijo 
navzkrižni ukrepi sosednjih držav, 
Komisija oblikuje minimalne zahteve na 
ravni Unije za preprečevanje čezmejne 
kontaminacije.

Or. en

Obrazložitev

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Predlog spremembe 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26a – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.

1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih na svojem 
ozemlju ali na obmejnih območjih 
sosednjih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Da bo imela država članica zares izbiro ostati država brez GSO, pa tudi da se zaščitijo 
interesi konvencionalnih ali ekoloških kmetov, ne zadostuje le spodbujanje držav članic k 
temu, da preprečijo nenamerno prisotnost GSO v drugih proizvodih, temveč bi morali biti ti 
ukrepi obvezni v vsej Uniji, da bodo dejansko omogočali zaščito, zlasti na obmejnih območjih.

Predlog spremembe 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26a – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.

"1. Države članice, kjer se GSO lahko
gojijo v skladu z odobritvijo iz člena 26b 
in ki sprejmejo ustrezne ukrepe, da 
preprečijo nenamerno prisotnost GSO v 
drugih proizvodih na obmejnih območjih 
sosednjih držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice, kjer je dovoljeno gojiti GSO, morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da se 
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preprečijo čezmejne okužbe.

Predlog spremembe 166
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 a – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

(-1) V členu 26a(1) se doda naslednja 
alineja:

„Države članice, v katerih je gojenje GSO 
dovoljeno na podlagi pisne odobritve, 
izdane v skladu s to direktivo in, kadar je 
ustrezno, odločitve v skladu s členom 19 
ter odločbe o odobritvi, sprejete v skladu s 
členoma 7 in 19 Uredbe (ES) št. 
1829/2003, sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za preprečevanje nenamerne prisotnosti 
GSO v drugih proizvodih na njihovem 
ozemlju ter na obmejnih območjih 
sosednjih držav članic. O sprejetih 
ukrepih obvestijo Komisijo.‟

Or. fr

Obrazložitev

Morebitno gojenje GSO konvencionalnim ali ekološkim kmetom ne bi smelo povzročiti 
dodatnih stroškov. Države članice, v katerih se GSO lahko gojijo, bi torej morale imeti 
obveznost, da sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti morebitnim čezmejnim okužbam.

Predlog spremembe 165
Susanne Melior

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
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Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 a – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Člen 26a(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice lahko sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih.“

„1. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da preprečijo nenamerno prisotnost 
GSO v drugih proizvodih na svojem 
ozemlju in na obmejnem območju 
sosednjih držav članic. Na obmejnem 
območju sosednjih držav članic veljajo 
predpisi o razdalji, ki so enotni po vsej 
EU.“

Or. de

Obrazložitev

Kmetje, ki predelujejo konvencionalno ali ekološko, ne bi smeli imeti dodatnih stroškov zaradi 
morebitnega gojenja GSO. Zato bi bilo treba državam članicam naložiti obveznost, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo preprečile prisotnost GSO v drugih proizvodih. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti morebitni čezmejni kontaminaciji. Ukrepi o soobstoju, ki jih 
sprejmejo posamezne države članice, bi morali biti zlasti na obmejnih območjih usklajeni, 
medsebojno dogovorjeni in primerljivi.

Predlog spremembe 167
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek -1 (novo) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

-1. Na začetku postopka odobritve 
določenega GSO ali obnovitve odobritve, 
prijavitelj/vlagatelj natančno opredeli 
seznam držav ali delov držav članic, na 
katere se nanaša prijava/vloga za 
odobritev.

Or. fr
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Obrazložitev

Geografsko območje, ki ga zajemajo vloge za odobritev, mora biti natančno opredeljeno v 
dosjeju, ki ga predloži vlagatelj.

Predlog spremembe 168
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije 
med postopkom odobritve določenega 
GSO ali obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni 
v skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 169
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1
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Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije 
med postopkom odobritve določenega 
GSO ali obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni 
v skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 170
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 

1. Država članica lahko med postopkom 
odobritve določenega GSO ali obnovitvijo 
odobritve zahteva, da geografsko področje 
uporabe iz pisne odobritve prilagodi tako, 
da bo celotno ozemlje ali del ozemlja 
zadevne države članice izključeno iz 
gojenja. O zahtevi sta Komisija in po 
potrebi pristojni organ za izdajo pisne 
odobritve iz te direktive obveščena 
najpozneje 60 dni od datuma razpošiljanja 
poročila o oceni v skladu s členom 14(2) te 
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od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

direktive ali prejema mnenja Agencije v 
skladu s členoma 6(6) in 18(6) Uredbe
(ES) št. 1829/2003. Komisija zahtevo 
države članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju, drugim državam 
članicam in javnosti.

Or. en

Obrazložitev

V Uredbi (ES) št. 178/2002 (živilska zakonodaja EU) so opredeljena skupna načela in 
pristojnosti, sredstva za zagotovitev močne znanstvene podlage, učinkovite organizacijske 
strukture in postopkov za podporo pri odločanju o zadevah v zvezi z varnostjo živil in krme. 
Zato je predvideno tesno sodelovanje med Evropsko agencijo za varnost hrane kot 
pristojnega organa za oceno tveganja ter Komisijo in državami članicami. 
Vlagateljem/prijaviteljem v fazi obvladovanja tveganja ne bi smela biti dodeljena formalna 
vloga. V tej direktivi in Uredbi (ES) št. 1829/2003 je vloga prijaviteljev/vlagateljev 
opredeljena dosledno z izvajanjem živilske zakonodaje EU.

Predlog spremembe 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 

1. Država članica lahko med postopkom 
odobritve določenega GSO ali obnovitvijo 
odobritve od Komisije zahteva, da
prijavitelju/vlagatelju predloži njeno 
zahtevo, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, predložene v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
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prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 172
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Država članica lahko med postopkom 
odobritve določenega GSO ali obnovitvijo 
odobritve od Komisije zahteva, da
prijavitelju/vlagatelju predloži njeno 
zahtevo, da geografsko področje uporabe 
iz prijave/vloge, predložene v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 60 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

Or. en

Predlog spremembe 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, naj 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo del 
ozemlja ali celotno ozemlje zadevne države 
članice izključeno iz gojenja, ne da bi to 
moralo biti posebej obrazloženo. Seveda 
lahko prijavitelj/vlagatelj že sam od vsega 
začetka pojasni, ali se prijava/vloga 
nanaša na vse ozemlje Unije ali samo na 
državo članico oziroma na del ozemlja 
države članice. O zahtevi države članice je 
Komisija obveščena najpozneje 30 dni od 
datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.
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Predlog spremembe 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali 
obnovitvijo odobritve od
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Država članica lahko med postopkom 
odobritve določenega GSO ali obnovitvijo 
odobritve od Komisije zahteva, da prek 
posredovanja zahteve 
prijavitelju/vlagatelju geografsko področje 
uporabe prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. Ta zahteva bi 
temeljila na takih dejavnikih, kot so tisti iz 
odstavka 3 tega člena. O tej zahtevi je 
Komisija obveščena najpozneje 90 dni od 
datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja, najpozneje pa v 30 
dneh, posreduje prijavitelju/vlagatelju in 
drugim državam članicam.

Or. it

Obrazložitev

Vključitev subjekta z zasebnimi interesi v postopek ureditve, ki zadeva javne interese, ni 
ustrezna za doseganje ravnovesja vpletenih interesov. Nasprotno, upravičila bi neobičajno 
vključitev pristranskih interesov v postopek ocenjevanja in pogajanja, ki poteka na upravni 
ravni in katerega namen je zagotoviti javne interese.

Predlog spremembe 175
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
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Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije 
med postopkom odobritve določenega 
GSO ali obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni 
v skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Pred postopkom odobritve določenega 
GSO mora prijavitelj/vlagatelj vedno 
prositi za odobritev 28 držav članic, 
preden bi njihovo ozemlje vključil v sklop 
svoje vloge.  Brez izrecnega dovoljenja
države članice prijavitelj/vlagatelj ne sme 
imeti možnosti vključitve ozemlja 
omenjene države članice v svojo vlogo.

Or. fr

Predlog spremembe 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije med 
postopkom odobritve določenega GSO ali
obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 

1. Država članica lahko Komisijo med 
postopkom odobritve določenega GSO
obvesti o tem, da gojenja tega GSO ne 
namerava dovoliti na svojem celotnem 
ozemlju ali delu svojega ozemlja. 
Prijavitelj/vlagatelj ima v tem primeru 
možnost, da od Komisije ali organa za 
izdajo dovoljenj zahteva, da geografsko 
področje uporabe iz prijave/vloge,
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članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni v 
skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št.
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

predložene v skladu z delom C te direktive 
ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, ustrezno
prilagodi. Prijavitelj/vlagatelj zahtevo 
Komisiji ali organu za izdajo dovoljenj 
pošlje najpozneje 30 dni od datuma
prejetja obvestila od Komisije o odločitvi 
države članice za omejitev ali prepoved 
gojenja GSO. Komisija zahtevo
prijavitelja/vlagatelja brez odlašanja 
posreduje zadevni državi članici in drugim 
državam članicam.

Or. en

Predlog spremembe 177
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Država članica lahko prek Komisije 
med postopkom odobritve določenega 
GSO ali obnovitvijo odobritve od 
prijavitelja/vlagatelja zahteva, da 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki jo predloži v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, prilagodi tako, da bo celotno 
ozemlje ali del ozemlja zadevne države 
članice izključeno iz gojenja. O tej zahtevi 
je Komisija obveščena najpozneje 30 dni 
od datuma razpošiljanja poročila o oceni 
v skladu s členom 14(2) te direktive ali 
prejema mnenja Agencije v skladu s 
členoma 6(6) in 18(6) Uredbe (ES) št. 
1829/2003. Komisija zahtevo države 
članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 

črtano
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članicam.

Or. en

Obrazložitev

V „prvi fazi“, ki jo je uvedel Svet, naj bi država članica prek Komisije od vlagatelja 
zahtevala, da njeno ozemlje izključi iz geografskega področja uporabe. Zaradi te zahteve bi 
imeli zasebni deležniki pomembno vlogo v postopku odobritve, kar ni primerno. Ta faza je v 
nasprotju z vsemi načeli neodvisnega odločanja in bi bila nevaren precedenčni primer za 
drugo zakonodajo.

Predlog spremembe 178
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

črtano

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno –
odločitev v skladu s členom 19, pa tudi 
odločba o odobritvi, sprejeta v skladu s 
členoma 7 in 19 Uredbe (ES) 
št. 1829/2003, se izdajo na podlagi 
prilagojenega geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, v katero je 
izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Or. en
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Predlog spremembe 179
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

črtano

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno –
odločitev v skladu s členom 19, pa tudi 
odločba o odobritvi, sprejeta v skladu s 
členoma 7 in 19 Uredbe (ES) 
št. 1829/2003, se izdajo na podlagi 
prilagojenega geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, v katero je 
izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Or. en

Predlog spremembe 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 1
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Vključitev subjekta z zasebnimi interesi v postopek ureditve, ki zadeva javne interese, ni 
ustrezna za doseganje ravnovesja vpletenih interesov. Nasprotno, upravičila bi neobičajno 
vključitev pristranskih interesov v postopek ocenjevanja in pogajanja, ki poteka na upravni 
ravni in katerega namen je zagotoviti javne interese.

Predlog spremembe 181
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26b – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
privoli, se prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge izvede v 
pisni odobritvi ali odobritvi.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)
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Or. de

Predlog spremembe 182
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

2. V primeru predložitve zahteve v skladu 
z odstavkom 1 se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede kot pogoj v pisni 
odobritvi ali odobritvi.

Or. en

Obrazložitev

V Uredbi (ES) št. 178/2002 (živilska zakonodaja EU) so opredeljena skupna načela in 
pristojnosti, sredstva za zagotovitev močne znanstvene podlage, učinkovite organizacijske 
strukture in postopkov za podporo pri odločanju o zadevah v zvezi z varnostjo živil in krme. 
Zato je predvideno tesno sodelovanje med Evropsko agencijo za varnost hrane kot 
pristojnega organa za oceno tveganja ter Komisijo in državami članicami. 
Vlagateljem/prijaviteljem v fazi obvladovanja tveganja ne bi smela biti dodeljena formalna 
vloga. V tej direktivi in Uredbi (ES) št. 1829/2003 je vloga prijaviteljev/vlagateljev 
opredeljena dosledno z izvajanjem živilske zakonodaje EU.

Predlog spremembe 183
Biljana Borzan

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 1
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Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Komisija to obvestilo v roku 
sedmih dni od njegovega prejetja objavi. 
Če prijavitelj/vlagatelj izrecno ali tiho 
privoli, se prilagoditev geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge izvede v 
pisni odobritvi ali odobritvi. Komisija to 
privolitev objavi.

Or. en

Predlog spremembe 184
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

2. Prijavitelj/vlagatelj upošteva suvereno 
odločitev držav članic in ne odda vloge, ki 
bi zadevala ozemlje držav članic, ki so
izrecno ali tiho sklenile omejiti ali 
prepovedati GSO na svojem ozemlju.
Geografsko področje, ki ga zajema 
prijava/vloga, bo tako omejeno na ozemlje 
držav članic, ki so izrecno in javno 
dovolile gojenje GSO na svojem ozemlju. 
Vsakršen pritisk na državo članico je 
prepovedan in ustrezno kaznovan s 
finančnimi in kazenskimi sankcijami.

Or. fr
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Predlog spremembe 185
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno privolil prijavitelj/vlagatelj.

Or. de

Predlog spremembe 186
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pisna odobritev, izdana na podlagi te 
direktive, in –kadar je ustrezno – odločitev, 
izdana na podlagi člena 19, pa tudi odločba 
o odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 
in 19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo 
na podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Pisna odobritev, izdana na podlagi te 
direktive, in –kadar je ustrezno – odločitev, 
izdana na podlagi člena 19, pa tudi odločba 
o odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 
in 19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo 
na podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj, pod pogojem, da 
Komisija odobri ukrepe za soobstoj, 
sprejetimi v skladu s členom 26a(1).

Or. fr



AM\1037402SL.doc 109/111 PE539.851v01-00

SL

Obrazložitev

Morebitno gojenje GSO konvencionalnim ali ekološkim kmetom ne bi smelo povzročiti 
dodatnih stroškov. Države članice, v katerih se GSO lahko gojijo, bi torej morale imeti 
obveznost, da sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti morebitnim čezmejnim okužbam. Te 
ukrepe bi morala odobriti Komisija.

Predlog spremembe 187
Alojz Peterle

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge.

Or. en

Predlog spremembe 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
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podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolila Komisija ali 
organ za izdajo dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 189
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Lynn Boylan
v imenu skupine GUE/NGL

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

črtano

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno –
odločitev v skladu s členom 19, pa tudi 
odločba o odobritvi, sprejeta v skladu s 
členoma 7 in 19 Uredbe (ES) 
št. 1829/2003, se izdajo na podlagi 
prilagojenega geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, v katero je 
izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Or. en
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Obrazložitev

V „prvi fazi“, ki jo je uvedel Svet, naj bi država članica prek Komisije od vlagatelja 
zahtevala, da njeno ozemlje izključi iz geografskega področja uporabe. Zaradi te zahteve bi 
imeli zasebni deležniki pomembno vlogo v postopku odobritve, kar ni primerno. Ta faza je v 
nasprotju z vsemi načeli neodvisnega odločanja in bi bila nevaren precedenčni primer za 
drugo zakonodajo.

Predlog spremembe 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1, o tem uradno obvesti 
Komisijo in države članice v 30 dneh po 
tem, ko je ta zahteva posredovana s strani 
Komisije. Če prijavitelj/vlagatelj izrecno 
ali tiho privoli, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi.

Če Komisija ali organ za izdajo dovoljenj 
ne nasprotuje zahtevi, se prilagoditev 
geografskega področja uporabe iz 
prijave/vloge izvede v pisni odobritvi ali 
odobritvi 30 dni od sporočila 
prijavitelja/vlagatelja.

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero
je izrecno ali tiho privolil 
prijavitelj/vlagatelj.

Pisna odobritev, izdana v skladu s to 
direktivo, in – kadar je ustrezno – odločitev 
v skladu s členom 19, pa tudi odločba o 
odobritvi, sprejeta v skladu s členoma 7 in 
19 Uredbe (ES) št. 1829/2003, se izdajo na 
podlagi prilagojenega geografskega 
področja uporabe iz prijave/vloge, v katero 
je izrecno ali tiho privolila Komisija ali 
organ za izdajo dovoljenj.

Or. en


