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Predlog spremembe 191
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja uporabe 
iz prijave/vloge, kar ustreza zahtevi države 
članice v skladu z odstavkom 1 tega člena, 
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja uporabe 
iz prijave/vloge, kar ustreza zahtevi države 
članice v skladu z odstavkom 1 tega člena, 
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na strogih znanstvenih razlogih.

Or. en

Predlog spremembe 192
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja uporabe 
iz prijave/vloge, kar ustreza zahtevi države 
članice v skladu z odstavkom 1 tega člena, 
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja uporabe 
iz prijave/vloge, kar ustreza zahtevi države 
članice v skladu z odstavkom 1 tega člena, 
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
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skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije in mednarodnimi 
obveznostmi Unije, utemeljeni, sorazmerni 
in nediskriminatorni ter poleg tega 
temeljijo na tehtnih razlogih.

Or. en

Predlog spremembe 193
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Države članice lahko pri obvladovanju 
tveganja sprejmejo ukrepe za omejitev ali 
prepoved gojenja nekaterih GSO, skupin 
GSO, opredeljenih po vrsti pridelka ali 
lastnosti, ali vseh GSO, ki so odobreni v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, na svojem celotnem 
ozemlju ali njegovem delu, če so ti ukrepi 
skladni s pravom Unije, utemeljeni, 
sorazmerni in nediskriminatorni ter 
temeljijo na razlogih, ki so na primer 
povezani s:

Or. en

Predlog spremembe 194
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Brez poseganja v odstavek 1 tega člena 
lahko države članice na podlagi ocene 
tveganja, opravljene v skladu s to 
direktivo ali z Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
sprejmejo ukrepe za omejitev ali prepoved 
gojenja GSO, skupin GSO, opredeljenih 
po vrsti pridelka ali lastnosti, ali vseh 
GSO, na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

Or. en

Predlog spremembe 195
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Države članice lahko na podlagi ocene 
tveganja, opravljene v skladu s to direktivo 
ali z Uredbo (ES) št. 1829/2003, pri 
obvladovanju tveganja sprejmejo ukrepe 
za omejitev ali prepoved gojenja GSO,
skupin GSO, opredeljenih po vrsti 
pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO, na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, ki je bilo že odobreno v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:
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Predlog spremembe 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Brez poseganja v odstavek 1 lahko 
država članica po oceni tveganja, 
opravljeni v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003, in v vlogi 
upravljavke tveganja sprejme ukrepe za 
omejitev ali prepoved gojenja GSO ali 
skupine GSO, opredeljene na podlagi 
sorte ali značilnosti, ali vseh GSO na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, ki so bili že odobreni v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

Or. it

Predlog spremembe 197
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 

3. Brez poseganja v odstavek 1 tega člena 
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
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zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003.

Ti ukrepi, ki jih države članice sprejmejo 
po lastni presoji, lahko temeljijo na ciljih 
okoljske ali kmetijske politike ali na vseh 
drugih tehtnih razlogih, kot so prostorsko 
načrtovanje, raba zemljišč, socialno-
ekonomski učinki, soobstoj in javni red.

Or. fr

Predlog spremembe 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer

3. Zadevna država članica lahko sprejme 
ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja 
tega GSO na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu, ki je bilo že odobreno v 
skladu z delom C te direktive ali Uredbo
(ES) št. 1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni. Nacionalna, regionalna 
ali lokalna prepoved gojenja določenih 
GSO se lahko sprejme na podlagi 
razlogov, ki so med drugim povezani s:
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povezani s:

Or. en

Predlog spremembe 199
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 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Države članice lahko na podlagi ocene 
tveganja, opravljene v skladu s to direktivo 
ali z Uredbo (ES) št. 1829/2003, pri 
obvladovanju tveganja sprejmejo ukrepe 
za omejitev ali prepoved gojenja GSO, 
skupin GSO, opredeljenih po vrsti 
pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO, na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, ki je bilo že odobreno v skladu z 
delom C te direktive ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003, če so ti ukrepi skladni s 
pravom Unije, utemeljeni,
nediskriminatorni in temeljijo na razlogih, 
ki so na primer povezani s:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe povzema besedilo, ki ga je predlagal poročevalec, vendar je črtan sklic 
na „fazo 1“. Poleg tega je črtana beseda „sorazmerno“, saj je treba sorazmernost ukrepov 
ocenjevati v skladu z nacionalnim pravom; torej ni potrebe po harmonizaciji (načelo 
subsidiarnosti). Črtana je tudi beseda „tehten“, saj gre za subjektiven izraz, ki na tem mestu 
ni potreben.
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Predlog spremembe 200
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 3 – pododstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(a) cilji okoljske politike, ki se nanašajo 
na okoljske posledice, do katerih lahko 
pride zaradi namernega sproščanja GSO 
ali njihovega dajanja na trg, poleg 
posledic, ki so bile konkretno preučene 
med znanstveno oceno tveganja, 
opravljeno v skladu s to direktivo in 
Uredbo (ES) št. 1829/2003. Ti razlogi 
lahko med drugim vključujejo:

– preprečevanje razvijanja odpornosti na 
pesticide pri plevelih in škodljivcih;

– preprečevanje povečane uporabe 
pesticidov zaradi gojenja GSO;

– 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 lokalne biotske 
raznovrstnosti, torej nekaterih habitatov 
in ekosistemov ali nekaterih vrst naravnih 
in pokrajinskih značilnosti, pa tudi 
posebnih funkcij in storitev ekosistemov;

– neobstoječe ali pomanjkljive podatke o 
morebitnih negativnih vplivih sproščanja 
GSO na lokalno ali regionalno okolje 
države članice, tudi na njeno biotsko 
raznovrstnost;

– znanstvene negotovosti glede katerega 
koli od zgoraj navedenih razlogov, tj. 
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nasprotujoči si dokazi ali pomanjkanje 
ustreznih znanstvenih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Pojem dajanja na trg je že bil vključen v predlog Komisije. Do okoljskih posledic lahko pride 
tudi zaradi trgovine in prevoza semen, zato je treba tudi to upoštevati. Dodati je treba 
znanstvene negotovosti, saj to omogoča previdnostne ukrepe v okviru sporazuma STO o SPS. 
Poleg tega splošna živilska zakonodaja določa, da v primeru tveganja za življenje ali zdravje, 
pri katerem obstaja znanstvena negotovost, previdnostno načelo zagotavlja mehanizem za 
določanje ukrepov za obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe 201
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 202
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

črtano
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Predlog spremembe 203
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(a) okoljskimi posledicami, do katerih 
lahko pride zaradi namernega sproščanja 
GSO ali njihovega dajanja na trg in ki 
dopolnjujejo okoljske posledice, 
obravnavane pri znanstveni oceni vpliva 
na okolje v delu C te direktive. 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, pa tudi 
posebnih funkcij in storitev ekosistemov;

– neobstoječe ali pomanjkljive podatke o 
morebitnih škodljivih vplivih sproščanja 
GSO na lokalno ali regionalno okolje 
države članice, tudi na njeno biotsko 
raznovrstnost;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Paul Brannen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003, in 
temeljijo na empiričnih dokazih, ki lahko 
izhajajo iz gojenja GSO, kot sta odpornost 
na pesticide ali izguba biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi nasprotovali oceni, ki jo opravi Evropska agencija za varnost hrane, morajo razlogi 
za nesodelovanje, ki jih navedejo države članice, temeljiti na trdnih znanstvenih argumentih 
in upoštevati verjetne okoljske posledice GSO, kot so tiste, ki izhajajo iz povečane odpornosti 
na pesticide ali izgube biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(a) cilji okoljske politike, ki se jasno
razlikujejo od vidikov, ki jih je Evropska 
agencija za varnost hrane že ocenila v 
skladu s to direktivo in Uredbo (ES) št. 
1829/2003;
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Or. fr

Obrazložitev

Da ne bi oslabili postopka odobritve in osrednje vloge Evropske agencije za varnost hrane, je 
treba preprečiti, da bi države članice – zaradi utemeljitve prepovedi gojenja – uveljavljale 
razloge okoljske politike, ki jih je ta agencija že ocenila.

Predlog spremembe 206
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003. 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 lokalne biotske 
raznovrstnosti, torej nekaterih habitatov 
in ekosistemov ali nekaterih vrst naravnih 
in pokrajinskih značilnosti, pa tudi 
posebnih funkcij in storitev ekosistemov;

– neobstoječe ali pomanjkljive podatke o 
morebitnih škodljivih vplivih sproščanja 
GSO na lokalno ali regionalno okolje 
države članice, tudi na njeno biotsko 
raznovrstnost;

Or. en
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Predlog spremembe 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

a) cilji okoljske politike, povezanimi 
okoljskimi vplivi, ki bi jih lahko povzročilo 
gojenje GSO poleg vplivov, analiziranih v 
okviru znanstvene ocene tveganja v 
skladu s to direktivo ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003; 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 gojenjem GSO;

– ohranjanje lokalne biotske 
raznovrstnosti, torej nekaterih habitatov 
in ekosistemov ali nekaterih vrst naravnih 
in krajinskih značilnosti ter posebnih 
funkcij in storitev ekosistemov;

– razloge, povezane z neobstoječimi ali 
pomanjkljivimi podatki o morebitnih 
škodljivih vplivih sproščanja GSO v 
lokalno ali regionalno okolje države 
članice, vključno z njeno biotsko 
raznovrstnostjo;

– zaščita čebel.

Or. it

Predlog spremembe 208
Christofer Fjellner
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) prostorskim načrtovanjem; črtano

Or. en

Predlog spremembe 209
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  c

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) namembnostjo zemljišča; črtano

Or. en

Predlog spremembe 210
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) socialno-ekonomskimi učinki; črtano

Or. en

Predlog spremembe 211
Nicola Caputo
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) socialno-ekonomskimi učinki; (d) socialno-ekonomskimi učinki. Ti 
razlogi lahko zajemajo:

– neizvedljivost ali visoke stroške ukrepov 
za soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin;

– potrebo po obvarovanju raznolikosti 
kmetijske proizvodnje,

– potrebo po zagotavljanju čistosti semen; 
ali

Or. en

Predlog spremembe 212
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) socialno-ekonomskimi učinki; (d) socialno-ekonomskimi učinki, kot so 
neizvedljivost ali visoki stroški ukrepov za 
soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin, na primer na majhnih otokih 
ali na gorskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) socialno-ekonomskimi učinki; d) socialno-ekonomskimi učinki, kot so 
neizvedljivost ali visoki stroški ukrepov za 
soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin, na primer na zelo majhnih 
otokih ali na gorskih območjih;

Or. it

Predlog spremembe 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  d

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) socialno-ekonomskimi učinki; (d) socialno-ekonomskimi učinki, kot so 
neizvedljivost ali visoki stroški ukrepov za 
soobstoj zaradi posebnih geografskih 
okoliščin, kot so majhni otoki ali gorska 
območja;

Or. en

Predlog spremembe 215
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e
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Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih brez poseganja v člen 26a;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 216
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih brez poseganja v člen 26a;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih brez poseganja v člen 26a;

e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih;

Or. it

Predlog spremembe 218
Christofer Fjellner
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) cilji kmetijske politike; črtano

Or. en

Predlog spremembe 219
Elisabeth Köstinger

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) cilji kmetijske politike; (f) cilji kmetijske politike, vključno s 
potrebo po obvarovanju raznolikosti
kmetijske proizvodnje, ohranjanju in 
razvoju kmetijskih praks, ki najbolje 
omogočajo uskladitev proizvodnje in 
trajnost ekosistemov, ter potrebo po 
zagotavljanju čistosti semen;

Or. en

Predlog spremembe 220
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) cilji kmetijske politike; (f) cilji kmetijske politike. Ti razlogi lahko 
zajemajo:
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– potrebo po obvarovanju raznolikosti 
kmetijske proizvodnje;

– ohranjanje in razvoj kmetijskih praks, ki 
najbolje omogočajo uskladitev 
proizvodnje in trajnost ekosistemov;

– potrebo po zagotavljanju čistosti semen.

Or. en

Predlog spremembe 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) cilji kmetijske politike; f) cilji kmetijske politike; ti razlogi lahko 
zajemajo:

– potrebo po obvarovanju raznolikosti 
kmetijske proizvodnje;

– ohranjanje in razvoj kmetijskih praks, ki 
najbolje združujejo proizvodnjo in trajnost 
ekosistemov;

– potrebo po zagotavljanju čistosti semen.

Or. it

Predlog spremembe 222
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  g

Stališče Sveta Predlog spremembe

(g) javnim redom. črtano
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Or. en

Predlog spremembe 223
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  g

Stališče Sveta Predlog spremembe

(g) javnim redom. črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka  g

Stališče Sveta Predlog spremembe

g) javnim redom. črtano

Or. de

Predlog spremembe 225
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

Stališče Sveta Predlog spremembe

(g) cilji kmetijske politike; (g) cilji kmetijske politike. Ti razlogi lahko 
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zajemajo:

– potrebo po obvarovanju raznolikosti 
kmetijske proizvodnje;

– potrebo po zaščiti ekoloških in/ali 
tradicionalnih majhnih kmetijskih 
struktur;

– potrebo po ohranitvi kulturne dediščine, 
povezane s trajnostnimi praksami;

– ohranjanje in razvoj kmetijskih praks, ki 
najbolje omogočajo uskladitev 
proizvodnje in dolgoročno trajnost 
ekosistemov;

– potrebo po zagotavljanju čistosti semen.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 24 k osnutku poročila.

Predlog spremembe 226
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka ga (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ga) javnim mnenjem.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 24 k osnutku priporočila.
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Predlog spremembe 227
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka ga (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ga) drugimi upravičenimi dejavniki.

Or. en

Predlog spremembe 228
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka ga (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ga) ali drugimi upravičenimi dejavniki, 
če še niso bili obravnavani kot del 
harmoniziranega postopka, določenega v 
delu C te direktive, ali s trajno znanstveno 
negotovostjo.

Or. en

Predlog spremembe 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka ga (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ga) zaščito malih in srednjih kmetov, ki 
ne uporabljajo patentiranih semen;
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Or. pt

Predlog spremembe 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka gb (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(gb) zaščito in varovanjem pravic, ki 
proizvajalcem tradicionalnih pridelkov 
omogočajo, da njihovi pridelki niso 
kontaminirani, in potrošnikom, da lahko 
izberejo med pridelki z GSO in brez teh 
organizmov;

Or. pt

Predlog spremembe 231
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 1 – točka gb (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(gb) javno moralo, vključno z etičnimi ali 
filozofskimi pomisleki.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 24 osnutka priporočila.
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Predlog spremembe 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(gc) priznavanjem pravice držav članic, da 
se uveljavijo kot območja brez GSO, da bi 
ohranile svoje proizvode ter metode 
tradicionalnega in ekološkega 
kmetovanja; 

Or. pt

Predlog spremembe 233
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj po preučitvi rezultatov ocene
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 24 osnutka priporočila. Uveljavljanje 
razlogov ne sme biti omejeno po nepotrebnem.
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Predlog spremembe 234
Marijana Petir

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Obrazložitev

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Predlog spremembe 235
Daciana Octavia Sârbu

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Predlog spremembe 236
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 237
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. de

Predlog spremembe 238
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati.

Or. en

Predlog spremembe 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
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Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga nikoli ni mogoče posamično 
uveljavljati, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. fr

Obrazložitev

Ogrožanje javnega reda ne more biti edini in izključni razlog za utemeljitev prepovedi 
gojenja. Zaradi tega je treba ta razlog omejiti.

Predlog spremembe 240
Valentinas Mazuronis

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en
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Predlog spremembe 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali na 
območju, kjer se bodo uporabljali, vendar v 
nobenem primeru ne smejo biti v nasprotju 
z oceno tveganja za okolje, pripravljeno v 
skladu s to direktivo ali Uredbo (ES) št. 
1829/2003.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili več pravne trdnosti in zanesljivosti v zvezi z razlogi, na katere se lahko 
države članice sklicujejo za omejitev in/ali prepoved enega ali več GSO na svojem ozemlju, bi 
bilo treba vključiti tudi zgornji seznam in tako združiti besedilo, ki ga je sprejel Evropski 
parlament v prvi obravnavi, in besedilo, ki ga je predlagal Svet v stališču v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 242
Daciana Octavia Sârbu

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
vendar v nobenem primeru ne smejo biti v 
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ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Predlog spremembe 243
Tonino Picula

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, in sicer glede na posebne 
okoliščine v državi članici, regiji ali 
območju, kjer se bodo ti ukrepi uporabljali, 
in v skladu z njihovo zavezo, da bodo brez 
GSO, vendar v nobenem primeru ne smejo 
biti v nasprotju z oceno tveganja za okolje, 
pripravljeno v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Predlog spremembe 244
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ti ukrepi so ustrezno znanstveno 
utemeljeni ali temeljijo na drugih 
upravičenih dejavnikih, ki so lahko 
posledica namernega sproščanja GSO ali 
njihovega dajanja na trg.
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Or. en

Predlog spremembe 245
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar prijavitelj/vlagatelj nasprotuje 
prilagoditvi geografskega področja 
uporabe iz prijave/vloge, kar ustreza 
zahtevi države članice v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe za omejitev 
ali prepoved gojenja tega GSO na svojem 
celotnem ozemlju ali njegovem delu, ki je 
bilo že odobreno v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

3. Brez poseganja v odstavek 1 lahko 
država članica po oceni tveganja, 
opravljenega v skladu s to direktivo ali 
Uredbo (ES) št. 1829/2003, pri 
obvladovanju tveganja sprejme ukrepe, s 
katerimi na svojem celotnem ozemlju ali 
njegovem delu omeji ali prepove gojenje 
GSO ali skupin GSO, opredeljenih po 
vrsti pridelka ali lastnosti, ali vseh GSO,
ki so odobreni v skladu z delom C te 
direktive ali Uredbo (ES) št. 1829/2003, če 
so ti ukrepi skladni s pravom Unije, 
utemeljeni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter poleg tega temeljijo 
na tehtnih razlogih, ki so na primer 
povezani s:

a) cilji okoljske politike, ki se razlikujejo 
od vidikov, ocenjenih v skladu s to 
direktivo in Uredbo (ES) št. 1829/2003;

a) cilji okoljske politike, povezanimi z 
okoljskimi posledicami, ki lahko izhajajo 
iz gojenja GSO in ki dopolnjujejo 
posledice, opažene pri znanstveni oceni 
tveganja v skladu s to direktivo in Uredbo
(ES) št. 1829/2003; Ti razlogi so lahko:

– preprečevanje razvijanja odpornosti na 
pesticide pri plevelih in škodljivcih;

– invazivnost ali trdovratnost gensko 
spremenjene sorte ali možnost križanja z 
lokalno gojenimi ali divjimi rastlinami;

– preprečevanje negativnih posledic za 
lokalno okolje, ki jih povzročajo 
spremembe kmetijskih praks, povezanih s 
pridelavo GSO;

– ohranjanje lokalne biotske 
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raznovrstnosti, torej nekaterih habitatov 
in ekosistemov ali nekaterih vrst naravnih 
in pokrajinskih značilnosti, pa tudi 
posebnih funkcij in storitev ekosistemov;

– neobstoj ali pomanjkanje primernih 
podatkov o morebitnih škodljivih vplivih 
sproščanja GSO v lokalno ali regionalno 
okolje države članice, zlasti na njegovo 
biotsko raznovrstnost;

b) prostorskim načrtovanjem; b) prostorskim načrtovanjem;

c) namembnostjo zemljišča; c) namembnostjo zemljišča;

d) socialno-ekonomskimi učinki; d) socialno-ekonomskimi učinki, kot so 
neizvedljivost ali visoki stroški ukrepov za 
soobstoj ali neizvedljivost tovrstnih 
ukrepov zaradi posebnih geografskih 
okoliščin, na primer na majhnih otokih 
ali na gorskih območjih;

e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih brez poseganja v člen 26a;

e) izogibanjem prisotnosti GSO v drugih 
proizvodih brez poseganja v člen 26a;

f) cilji kmetijske politike; f) cilji kmetijske politike. Ti razlogi lahko 
zajemajo:

– potrebo po obvarovanju raznolikosti 
kmetijske proizvodnje;

– ohranjanje in razvoj kmetijskih praks, ki 
najbolje omogočajo uskladitev 
proizvodnje in trajnost ekosistemov;

– potrebo po zagotavljanju čistosti semen;

g) javnim redom. g) javnim redom;

h) razlogi javnega interesa, na primer 
izidi nacionalnega referenduma;

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Ti razlogi se lahko uveljavljajo posamično 
ali skupaj, z izjemo razloga iz točke (g), ki 
ga ni mogoče posamično uveljavljati, in 
sicer glede na posebne okoliščine v državi 
članici, regiji ali območju, kjer se bodo ti 
ukrepi uporabljali, vendar v nobenem 
primeru ne smejo biti v nasprotju z oceno 
tveganja za okolje, pripravljeno v skladu s 
to direktivo ali Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. fr



PE541.301v01-00 34/78 AM\1037669SL.doc

SL

Predlog spremembe 246
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
zagotovi, da ti ukrepi:

(a) spoštujejo svobodno izbiro kmetov in 
potrošnikov;

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

(c) niso v nasprotju z oceno tveganja za 
okolje, pripravljeno v skladu s to direktivo 
ali Uredbo (ES) št. 1829/2003;

(d) je bila za njih opravljena predhodna 
presoja vpliva, ki je pokazala, da so nujni 
in sorazmerni.

Or. en

Predlog spremembe 247
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko storijo, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko stori v 90 dneh,
začenši z datumom te predložitve.
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z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V 75 dneh začenši z datumom 
te predložitve:

Or. de

Predlog spremembe 248
Marijana Petir

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko storijo, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 
z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V 75 dneh začenši z datumom 
te predložitve:

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena,
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko stori, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 
z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V 75 dneh začenši z datumom 
te predložitve:

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov, in 

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov;

(aa) se prijavitelj/vlagatelj vzdrži izvajanja 
svojih dejavnosti dajanja na trg te vrste 
GSO;

(ab) se nosilci dejavnosti vzdržijo gojenja 
te vrste GSO; ter

(b) Komisija lahko da morebitne pripombe, 
ki se ji zdijo ustrezne. 

(b) Komisija lahko da morebitne pripombe, 
ki se ji zdijo ustrezne. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da prijavitelj/vlagatelj ne bo v privilegiranem 
položaju glede na državo članico med pregledom predlaganih ukrepov in posebnih razlogov, 
ki jih predloži država članica, da bi se s tem zmanjšala možna škoda za vlagatelja in nosilca 
dejavnosti, če se izkaže, da so zahteve države članice utemeljene.
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Predlog spremembe 249
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko storijo, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 
z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V 75 dneh začenši z datumom 
te predložitve:

4. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena, 
Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko stori, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 
z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V skladu z Direktivo
98/34/EC* Evropskega parlamenta in 
Sveta v treh mesecih začenši z datumom te 
predložitve:

__________________
*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 250
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

Država članica, ki namerava sprejeti
ukrepe v skladu z odstavkom 3 tega člena,

Država članica, ki sprejme ukrepe v skladu 
z odstavkom 3 tega člena, o njih obvesti 
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Komisiji najprej predloži osnutek teh 
ukrepov in ustrezne razloge, ki jih 
uveljavlja. To lahko storijo, preden se 
zaključi postopek odobritve GSO v skladu 
z delom C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003. V 75 dneh začenši z datumom 
te predložitve:

Komisijo, ki o njih nato obvesti države 
članice in prijavitelje/vlagatelje ter jih 
objavi. To lahko storijo, preden se zaključi 
postopek odobritve GSO v skladu z delom 
C te direktive ali Uredbo (EU) št. 
1829/2003.

Or. fr

Predlog spremembe 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov, in

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črtana določba omejuje svobodo držav članic, navedena pa je v središču besedila.

Predlog spremembe 252
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov; ter

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov, če to ne 
sovpada z obdobjem setve gensko 
spremenjenih pridelkov, na katere se 
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nanašajo ukrepi; ter

Or. en

Predlog spremembe 253
Biljana Borzan

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov, in

(a) se zadevna država članica vzdrži 
sprejetja in izvajanja teh ukrepov, 
vlagatelj/imetnik odobritve, ki ga zadevajo 
ukrepi o omejitvi ali prepovedi gojenja 
GSO ali skupine GSO v državi članici, se 
vzdrži izvajanja dejavnosti, povezanih z 
gojenjem tega GSO ali skupine GSO v tej 
državi članici; ter

Or. en

Predlog spremembe 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka  c

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) Komisija lahko da morebitne pripombe, 
ki se ji zdijo ustrezne.

(c) Komisija lahko da morebitne 
nezavezujoče pripombe, ki se ji zdijo 
ustrezne.

Or. en
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Predlog spremembe 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če se v tem obdobju izda odobritev, se 
šteje kot začasno razveljavljena do izteka 
75-dnevnega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 256
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 4(a) se lahko v 
primeru, da 75-dnevno obdobje sovpada z 
obdobjem setve tega GSO, začasno 
uvedejo nacionalni ukrepi.

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja.

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka lahko zadevna država članica 
za celotno obdobje odobritve in od datuma 
začetka veljavnosti odobritve Unije
sprejme ukrepe, kot so bili prvotno 
predlagani ali kot so bili spremenjeni, da bi 
se upoštevale morebitne pripombe 
Komisije. O teh ukrepih brez odlašanja 
obvesti Komisijo, druge države članice in 
imetnika odobritve.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 25 osnutka priporočila.

Predlog spremembe 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja.

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka lahko zadevna država članica 
sprejme ukrepe, kot so bili prvotno 
predlagani ali kot so bili spremenjeni, da bi 
se upoštevale morebitne pripombe 
Komisije. O teh ukrepih brez odlašanja 
obvesti Komisijo, druge države članice in 
prijavitelja/vlagatelja.

Or. en

Predlog spremembe 258
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 

Po izteku 90-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka lahko zadevna država članica 
sprejme ukrepe, kot so bili prvotno 
predlagani ali kot so bili spremenjeni, da bi 
se upoštevale morebitne pripombe 
Komisije. O teh ukrepih brez odlašanja 
obvesti Komisijo, druge države članice in 
prijavitelja/vlagatelja.
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članice in prijavitelja/vlagatelja.

Or. de

Predlog spremembe 259
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja.

Po izteku trimesečnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja. Države 
članice sprejmejo te ukrepe za največ pet 
let in jih pregledajo ob obnovitvi odobritve 
GSO.

Or. en

Predlog spremembe 260
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka lahko zadevna država članica 
sprejme ukrepe, kot so bili prvotno 
predlagani ali kot so bili spremenjeni, da bi 
se upoštevale morebitne pripombe 
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spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja.

Komisije. O teh ukrepih brez odlašanja 
obvesti Komisijo, druge države članice in 
prijavitelja/vlagatelja.

Or. en

Predlog spremembe 261
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po izteku 75-dnevnega obdobja iz prvega 
pododstavka in najpozneje dve leti po 
datumu izdane odobritve, lahko zadevna 
država članica sprejme ukrepe, kot so bili 
prvotno predlagani ali kot so bili 
spremenjeni, da bi se upoštevale morebitne 
pripombe Komisije. O teh ukrepih brez 
odlašanja obvesti Komisijo, druge države 
članice in prijavitelja/vlagatelja.

V času celotnega trajanja odobritve in od 
datuma začetka veljavnosti odobritve
lahko zadevna država članica sprejme 
ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 
kot so bili spremenjeni, da bi se upoštevale 
morebitne pripombe Komisije. O teh 
ukrepih brez odlašanja obvesti Komisijo, 
druge države članice in 
prijavitelja/vlagatelja.

Or. fr

Predlog spremembe 262
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice vse tovrstne ukrepe 
objavijo za vse zadevne nosilce dejavnosti, 
vključno s pridelovalci, in sicer vsaj šest 
mesecev pred začetkom rastne sezone. Če 
je ta GSO odobren manj kot šest mesecev 
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pred začetkom rastne sezone, država 
članica te ukrepe objavi takoj po sprejetju.

Or. en

Predlog spremembe 263
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

(5) Kadar država članica po odobritvi 
GSO na podlagi te direktive ali Uredbe 
(ES) št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti 
po datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja 
uporabe iz odobritve, lahko smiselno 
uporabi postopek iz odstavkov 1 do 4, če 
taki ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih 
koli semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 264
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 

črtano
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objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja 
uporabe iz odobritve, lahko smiselno 
uporabi postopek iz odstavkov 1 do 4, če 
taki ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih 
koli semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 265
Paul Brannen

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja uporabe 
iz odobritve, lahko smiselno uporabi 
postopek iz odstavkov 1 do 4, če taki 
ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih koli 
semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot pet let po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja uporabe 
iz odobritve, lahko smiselno uporabi 
postopek iz odstavkov 1 do 4, če taki 
ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih koli 
semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Kmetje bi morali imeti vsaj dve rastni sezoni, preden se lahko uvede novo izvzetje ali 
prepoved. To bi zagotovilo stabilnost za njihove dejavnosti glede na morebitne dolge 
nacionalne procese za izdelavo seznama semen.
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Predlog spremembe 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja uporabe 
iz odobritve, lahko smiselno uporabi 
postopek iz odstavkov 1 do 4, če taki 
ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih koli 
semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot pet let po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja uporabe 
iz odobritve, lahko smiselno uporabi 
postopek iz odstavkov 1 do 4, če taki 
ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih koli 
semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 267
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja uporabe 
iz odobritve, lahko smiselno uporabi 
postopek iz odstavkov 1 do 4, če taki 
ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih koli 
semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) št. 
1829/2003 meni, da nove objektivne 
okoliščine upravičujejo spremembo 
geografskega področja uporabe iz 
odobritve, lahko vedno sprejme ukrepe, s 
katerimi omeji ali prepove gojenje teh 
GSO na svojem celotnem ozemlju ali na 
njegovem delu. V tem primeru mora 
zagotoviti, da imajo kmetje, ki jih zakonito 
gojijo, na voljo dovolj časa za zaključek 



PE541.301v01-00 46/78 AM\1037669SL.doc

SL

posajeni pred sprejetjem teh ukrepov. pridelovalne sezone.

Or. fr

Predlog spremembe 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da nove 
objektivne okoliščine upravičujejo 
spremembo geografskega področja 
uporabe iz odobritve, lahko smiselno 
uporabi postopek iz odstavkov 1 do 4, če 
taki ukrepi ne vplivajo na gojenje katerih 
koli semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov.

5. Kadar država članica po odobritvi GSO 
na podlagi te direktive ali Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 in ne prej kot dve leti po 
datumu izdaje odobritve meni, da ni 
primerno dovoliti gojenja tega GSO na 
njenemu celotnem ozemlju ali njegovem 
delu, smiselno uporabi postopek iz 
odstavkov 1 do 4. Če država članica 
omejevalne ukrepe sprejme v dveh letih od 
datuma odobritve ali če vplivajo na 
gojenje katerih koli semen in 
razmnoževalnega materiala rastlin 
odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni pred sprejetjem teh ukrepov, ta 
država članica prizadetim kmetom 
zagotovi nadomestilo v skladu z 
gospodarsko škodo, ki so jo dejansko 
utrpeli.

Or. en

Predlog spremembe 269
Annie Schreijer-Pierik

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5 a (novo)
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Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3: 

(a) zagotovi, da imajo kmetje, ki so te 
pridelke zakonito gojili, na voljo dovolj 
časa za zaključek pridelovalne sezone; ter

(b) izvede predhodno neodvisno analizo 
stroškov in koristi, ob upoštevanju drugih 
možnosti.

Za pripravo te analize stroškov in koristi 
si odgovorne države članice in kmetje 
delijo stroške in druga bremena.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnitev k predlogu spremembe, ki ga predlaga poročevalka, da se zagotovi enakomerna 
porazdelitev stroškov med udeležene države članice in kmete.

Predlog spremembe 270
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3, zagotovi, 
da imajo kmetje, ki jih zakonito gojijo, na 
voljo dovolj časa za zaključek pridelovalne 
sezone.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 17, sprejet v prvi obravnavi. Določa novo merilo, na 
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podlagi katerega morajo države članice spoštovati GSO, ki so že na trgu.

Predlog spremembe 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Država članica, ki namerava sprejeti 
ukrepe v skladu z odstavkom 3, zagotovi, 
da imajo kmetje, ki so te pridelke gojili, po 
zakonu na voljo dovolj časa za zaključek 
pridelovalne sezone.

Or. en

Predlog spremembe 272
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Kadar želi država članica celotno svoje 
ozemlje ali njegov del ponovno vključiti v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katerega je bilo pred tem izključeno na 
podlagi odstavka 2, lahko za to zaprosi 
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev 
na podlagi te direktive, ali Komisijo, če je 
bil GSO odobren na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003. Pristojni organ, ki je izdal 
pisno odobritev, oziroma v ustreznem 
primeru Komisija ustrezno spremeni 
geografsko področje uporabe iz odobritve 
ali odločbe o odobritvi.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 273
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 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Kadar želi država članica celotno svoje 
ozemlje ali njegov del ponovno vključiti v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katerega je bilo pred tem izključeno na 
podlagi odstavka 2, lahko za to zaprosi 
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev 
na podlagi te direktive, ali Komisijo, če je 
bil GSO odobren na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003. Pristojni organ, ki je izdal 
pisno odobritev, oziroma v ustreznem 
primeru Komisija ustrezno spremeni 
geografsko področje uporabe iz odobritve 
ali odločbe o odobritvi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze. Določbe, ki državam članicam 
omogočajo, da prekličejo ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja GSO na svojem ozemlju, so 
obravnavane v odstavku 8.

Predlog spremembe 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
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Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Kadar želi država članica celotno svoje 
ozemlje ali njegov del ponovno vključiti v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katerega je bilo pred tem izključeno na 
podlagi odstavka 2, lahko za to zaprosi 
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev
na podlagi te direktive, ali Komisijo, če je 
bil GSO odobren na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003. Pristojni organ, ki je izdal 
pisno odobritev, oziroma v ustreznem 
primeru Komisija ustrezno spremeni 
geografsko področje uporabe iz odobritve 
ali odločbe o odobritvi.

6. Kadar želi država članica celotno svoje 
ozemlje ali njegov del ponovno vključiti v 
geografsko področje uporabe iz odobritve, 
iz katerega je bilo pred tem izključeno na 
podlagi odstavka 2, lahko za to zaprosi 
pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev 
na podlagi te direktive, ali Komisijo, če je 
bil GSO odobren na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003. Pristojni organ, ki je izdal 
pisno odobritev, oziroma v ustreznem 
primeru Komisija ustrezno spremeni 
geografsko področje uporabe iz odobritve 
ali odločbe o odobritvi. Vendar mora 
država članica utemeljiti ponovno 
vključitev območja ter se mora posvetovati 
z lokalnimi skupnostmi ali neposredno s 
prebivalci tega območja.

Or. fr

Obrazložitev

Vsaka sprememba odločitve v smeri odobritve GSO mora spoštovati previdnostno načelo, v 
skladu s katerim lahko ta odločitev samo poslabša obstoječe stanje. Prebivalci zadevnega 
geografskega območja morajo imeti možnost, da izrazijo svoje stališče in se seznanijo z 
razlogi za ponovno vključitev njihovega območja.

Predlog spremembe 275
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 7
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Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Za namene prilagoditve geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavkov 5 in 6 ter če v skladu z 
odstavkom 5 imetnik odobritve izrecno ali 
tiho privoli v zahtevo države članice:

črtano

(a) za GSO, ki je bil odobren na podlagi te 
direktive, pristojni organ, ki je izdal pisno 
odobritev, ustrezno spremeni geografsko 
področje uporabe iz odobritve in po 
zaključku tega postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve;

(b) za GSO, ki je bil odobren na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, Komisija 
ustrezno spremeni odločbo o odobritvi, ne 
da bi uporabila postopek iz člena 35(2) 
navedene uredbe. O tem ustrezno obvesti 
države članice in imetnika odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze. Določbe, ki državam članicam 
omogočajo, da prekličejo ukrepe za omejitev ali prepoved gojenja GSO na svojem ozemlju, so 
obravnavane v odstavku 8.

Predlog spremembe 276
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Za namene prilagoditve geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavkov 5 in 6 ter če v skladu z 
odstavkom 5 imetnik odobritve izrecno ali 
tiho privoli v zahtevo države članice:

črtano
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(a) za GSO, ki je bil odobren na podlagi te 
direktive, pristojni organ, ki je izdal pisno 
odobritev, ustrezno spremeni geografsko 
področje uporabe iz odobritve in po 
zaključku tega postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve;

(b) za GSO, ki je bil odobren na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, Komisija 
ustrezno spremeni odločbo o odobritvi, ne 
da bi uporabila postopek iz člena 35(2) 
navedene uredbe. O tem ustrezno obvesti 
države članice in imetnika odobritve.

Or. en

Predlog spremembe 277
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Za namene prilagoditve geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavkov 5 in 6 ter če v skladu z 
odstavkom 5 imetnik odobritve izrecno ali 
tiho privoli v zahtevo države članice:

7. Za namene prilagoditve geografskega 
področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavka 6:

Or. fr

Predlog spremembe 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Za namene prilagoditve geografskega 7. Za namene prilagoditve geografskega 
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področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavkov 5 in 6 ter če v skladu z 
odstavkom 5 imetnik odobritve izrecno ali 
tiho privoli v zahtevo države članice:

področja uporabe iz odobritve za GSO na 
podlagi odstavkov 5 in 6 ter če v skladu z 
odstavkom 5 Komisija ali organ za izdajo 
dovoljenj izrecno ali tiho privoli v zahtevo 
prijavitelja/vlagatelja:

Or. en

Predlog spremembe 279
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka  a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) za GSO, ki je bil odobren na podlagi te 
direktive, pristojni organ, ki je izdal pisno 
odobritev, ustrezno spremeni geografsko 
področje uporabe iz odobritve in po 
zaključku tega postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 280
Nicola Caputo

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b –odstavek 7 – pododstavek 1 – točka b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za GSO, ki je bil odobren na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, Komisija 
ustrezno spremeni odločbo o odobritvi, ne 
da bi uporabila postopek iz člena 35(2) 
navedene uredbe. O tem ustrezno obvesti 
države članice in imetnika odobritve.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 281
Julie Girling

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 10 (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

10. Ukrepi, ki so sprejeti v skladu s tem 
členom, ne preprečujejo izvajanja 
biotehnoloških raziskav, če se pri 
njihovem izvajanju upoštevajo vsi 
potrebni varnostni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 282
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 b – odstavek 10 (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

10. Sosednje države članice s 
sodelovanjem poskrbijo za ustrezno 
izmenjavo informacij, da zagotovijo 
učinkovito delovanje ukrepov za soobstoj 
na obmejnih območjih in prepovejo 
čezmejno sproščanje iz države članice, v 
kateri je gojenje GSO odobreno, v 
sosednjo državo članico, v kateri je 
prepovedano.

Or. fr
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

„Člen 26ba

Zahteve glede odgovornosti in finančna 
jamstva

Države članice, v katerih se lahko gojijo 
GSO na podlagi dovoljenja, izdanega v 
skladu s členom 26b, vzpostavijo splošen 
obvezni sistem za finančno odgovornost in 
finančna jamstva, ki velja za vse nosilce 
dejavnosti in zagotavlja, da onesnaževalec 
plača za nenačrtovane učinke ali škodo, ki 
bi nastala zaradi namernega širjenja GSO 
ali njihovega dajanja na trg.“

Or. fr

Predlog spremembe 284
Gilles Pargneaux

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

„Člen 26ba

Zahteve glede odgovornosti in finančna 
jamstva
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Države članice, v katerih se lahko gojijo
GSO na podlagi dovoljenja, izdanega v 
skladu s sedanjo direktivo, in po potrebi 
na podlagi odločitve, sprejete v skladu s 
členom 19, ter odločitve o odobritvi, 
sprejete v skladu s členoma 7 in 19 
Uredbe (ES) št. 1829/2003, vzpostavijo 
splošen obvezni sistem za finančno 
odgovornost in finančna jamstva, ki velja 
za vse nosilce dejavnosti in zagotavlja, da 
onesnaževalec plača za nenačrtovane 
učinke ali škodo, ki bi nastala zaradi 
namernega širjenja GSO ali njihovega 
dajanja na trg.“

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se uporabi vsebina predloga spremembe 26, sprejetega v prvi obravnavi. Znova je 
določeno merilo, da morajo države članice, ki želijo gojiti GSO, spoštovati predpise o GSO, 
ki so že na trgu.

Predlog spremembe 285
Marijana Petir

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 26ba

Zahteve glede odgovornosti in finančna 
jamstva

1. Države članice vzpostavijo splošen 
obvezni sistem za finančno odgovornost in 
finančna jamstva, ki bo veljal za vse 
imetnike odobritve in nosilce dejavnosti 
ter bo zagotavljal, da bo onesnaževalec 
plačal za nenačrtovane učinke ali škodo, 
ki bi nastali zaradi namernega sproščanja 
GSO ali njihovega dajanja na trg.
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Or. en

Obrazložitev

Glede na uporabo določb Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, kjer 
se pri odgovornosti za okoljsko škodo upošteva samo odnos med nosilci dejavnosti in državo 
članico, imetnik odobritve ne more biti izvzet iz odgovornosti za okoljsko škodo.

Predlog spremembe 286
Younous Omarjee

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

„Člen 26ba

Zahteve glede odgovornosti in finančna 
jamstva

Države članice vzpostavijo splošen 
obvezni sistem za finančno in kazensko 
odgovornost ter finančna jamstva, ki velja 
za vse nosilce dejavnosti, zato da 
onesnaževalec plača in kazensko 
odgovarja za nenačrtovane učinke ali 
škodo, ki bi nastala zaradi namernega 
širjenja GSO ali njihovega dajanja v 
promet.“

Or. fr

Predlog spremembe 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Člen 26ba

Obveznosti glede finančne odgovornosti 
in finančnih jamstev 

Države članice vzpostavijo splošen 
obvezni sistem za finančno odgovornost in 
jamstva, na primer prek zavarovanja, ki 
bo veljal za vse gospodarske subjekte in 
zagotavljal, da onesnaževalec plača za 
učinke ali škodo, ki nastanejo zaradi 
namernega širjenja GSO ali njihovega 
dajanja na trg, tudi če so nenamerni.

Or. it

Obrazložitev

Povzetek predloga sprememb 24, ki ga je v prvi obravnavi sprejel Evropski parlament.

Predlog spremembe 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 26ba

Zahteve glede odgovornosti in finančna 
jamstva

Države članice v nacionalnih zakonih o 
GSO vzpostavijo splošen obvezni sistem za 
finančno odgovornost in finančna 
jamstva, ki bo veljal za vse nosilce 
dejavnosti in zagotavljal, da bo 
onesnaževalec plačal za nenačrtovane
učinke ali škodo, ki bi nastali zaradi 
namernega sproščanja GSO ali njihovega 
dajanja na trg.
Komisija vzpostavi obvezni sklad za 
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finančna jamstva na ravni EU, ki ga 
sestavljajo prispevki vseh podjetij, ki 
uvajajo izdelke iz GSO na evropski trg, da 
bi pokrili dodatne nepričakovane stroške 
primerov čezmejne okužbe.

Or. en

Obrazložitev

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Predlog spremembe 289
Gilles Pargneaux

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

„Člen 26bb

Označevanje „brez GSO“

Komisija predlaga usklajene pogoje, pod 
katerimi se lahko nosilci dejavnosti 
sklicujejo na navedbe, ki se nanašajo na 
odsotnost GSO v proizvodih.“

Or. fr
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Obrazložitev

Smernice z dne 13. julija 2010, ki se nanašajo na soobstoj pridelkov, kažejo, da države 
članice lahko sprejemajo ukrepe v izogib gospodarskim vplivom, povezanim s prisotnostjo 
GSO, katerih prag je nižji od praga na označevanju 0, 9 % v Uniji. Da bi preprečili 
izkrivljanje konkurence, bi morali biti pogoji, pod katerimi se lahko nosilci dejavnosti 
sklicujejo na navedbe, ki se nanašajo na odsotnost GSO v proizvodih, usklajeni na ravni 
Unije.

Predlog spremembe 290
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 c

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 26 c črtano

Prehodni ukrepi

1. Od …* do ...** lahko država članica 
prek Komisije od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da prilagodi geografsko področje 
uporabe iz prijave/vloge, ki je bila 
vložena, ali odobritve, ki je bila izdana, na 
podlagi te direktive ali Uredbe (ES) št. 
1829/2003 pred …*. Komisija zahtevo 
države članice brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem, 
ko mu je bila takšna zahteva posredovana, 
v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, se 
geografsko področje uporabe iz zadevne 
prijave/vloge ustrezno prilagodi. 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 
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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.

3. Kadar je odobritev že izdana in imetnik 
odobritve v 30 dneh po tem, ko mu je bila 
posredovana zahteva iz odstavka 1 tega 
člena, v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, 
se v odobritvi upošteva tisto, v kar imetnik 
odobritve privoli. Za pisno odobritev na 
podlagi te direktive pristojni organ 
ustrezno spremeni geografsko področje 
uporabe iz odobritve, kot je v to izrecno ali 
tiho privolil imetnik odobritve, in po 
zaključku postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve. Za 
odobritev na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Komisija ustrezno spremeni 
odločbo o odobritvi, ne da bi uporabila 
postopek iz člena 35(2) navedene uredbe. 
O tem ustrezno obvesti države članice in 
imetnika odobritve.

4. Če prijavitelj/vlagatelj oziroma – če je 
ustrezno – imetnik odobritve tej zahtevi 
nasprotuje, se smiselno uporabljajo 
odstavki 3 do 9 člena 26b.

5. Ta člen ne posegajo v gojenje katerih 
koli semen in razmnoževalnega materiala 
rastlin odobrenih GSO, ki so bili zakonito 
posajeni, preden je gojenje GSO v državi 
članici omejeno ali prepovedano.

6. Ukrepi, sprejeti na podlagi tega člena, 
ne vplivajo na prosti pretok odobrenih 
GSO kot proizvodov ali v proizvodih.

__________________

*UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14.

**UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14 + 6 mesecev.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na črtanje prve faze.

Predlog spremembe 291
Younous Omarjee

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Od …* do ...** lahko država članica
prek Komisije od prijavitelja/vlagatelja 
zahteva, da prilagodi geografsko področje 
uporabe iz prijave/vloge, ki je bila vložena, 
ali odobritve, ki je bila izdana, na podlagi 
te direktive ali Uredbe (ES) št. 1829/2003 
pred …*. Komisija zahtevo države članice 
brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Od …* do ...** lahko država članica
odloči, da mora prijavitelj/vlagatelj 
prilagoditi geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki je bila vložena, ali 
odobritve, ki je bila izdana, na podlagi te 
direktive ali Uredbe (ES) št. 1829/2003 
pred …*. Komisija zahtevo države članice 
brez odlašanja posreduje 
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

__________________ __________________

*UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14.

*UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14.

**UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14 + 6 mesecev.“

**UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14 + 6 mesecev.“

Or. fr

Predlog spremembe 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

1. Od …* do ...** lahko država članica 
prek Komisije od prijavitelja/vlagatelja
zahteva, da prilagodi geografsko področje 
uporabe iz prijave/vloge, ki je bila vložena, 
ali odobritve, ki je bila izdana, na podlagi 
te direktive ali Uredbe (ES) št. 1829/2003 
pred …*. Komisija zahtevo države članice
brez odlašanja posreduje
prijavitelju/vlagatelju in drugim državam 
članicam.

1. Od …* do ...** lahko
prijavitelj/vlagatelj od Komisije ali organa
za izdajo dovoljenj zahteva, da prilagodi 
geografsko področje uporabe iz 
prijave/vloge, ki je bila vložena, ali 
odobritve, ki je bila izdana, na podlagi te 
direktive ali Uredbe (ES) št. 1829/2003 
pred …*. Komisija zahtevo
prijavitelja/vlagatelja brez odlašanja 
posreduje zadevni državi članici in drugim 
državam članicam.

__________________ __________________

*UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14.

*UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14.

**UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14 + 6 mesecev.“

**UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti direktive iz dokumenta st 
10972/14 + 6 mesecev.“

Or. en

Predlog spremembe 293
Renate Sommer

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem, ko 
mu je bila takšna zahteva posredovana, v to 
zahtevo izrecno ali tiho privoli, se 
geografsko področje uporabe iz zadevne 
prijave/vloge ustrezno prilagodi. 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 

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem, ko 
mu je bila takšna zahteva posredovana, v to 
zahtevo izrecno privoli, se geografsko 
področje uporabe iz zadevne prijave/vloge 
ustrezno prilagodi. 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
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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.

(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 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem, 
ko mu je bila takšna zahteva posredovana, 
v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, se 
geografsko področje uporabe iz zadevne 
prijave/vloge ustrezno prilagodi. 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.

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in je Komisija odobrila zahtevo države 
članice o prilagoditvi geografskega 
področja ter je o tem ustrezno obvestila 
prijavitelja/vlagatelja, je treba učinke 
prilagoditve sporočiti pred začetkom 
veljavnosti pisne odobritve, izdane v 
skladu s to direktivo.

Or. it

Predlog spremembe 295
Younous Omarjee

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

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem,
ko mu je bila takšna zahteva posredovana, 
v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, se 
geografsko področje uporabe iz zadevne 
prijave/vloge ustrezno prilagodi. 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.

2. Ko država članica sprejeme to 
odločitev, se geografsko področje uporabe 
iz zadevne prijave/vloge ustrezno 
prilagodi. 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.

Or. fr

Predlog spremembe 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in prijavitelj/vlagatelj v 30 dneh po tem, ko 
mu je bila takšna zahteva posredovana, v to 
zahtevo izrecno ali tiho privoli, se 
geografsko področje uporabe iz zadevne 
prijave/vloge ustrezno prilagodi. 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.

2. Kadar je vloga še v postopku obravnave 
in Komisija ali organ za izdajo dovoljenj v 
30 dneh po tem, ko mu je bila takšna 
zahteva posredovana, tej zahtevi ne 
nasprotuje, se geografsko področje 
uporabe iz zadevne prijave/vloge ustrezno 
prilagodi. 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 privolila Komisija ali 
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organ za izdajo dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 297
Younous Omarjee

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 c – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar je odobritev že izdana in imetnik 
odobritve v 30 dneh po tem, ko mu je bila 
posredovana zahteva iz odstavka 1 tega 
člena, v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, 
se v odobritvi upošteva tisto, v kar imetnik 
odobritve privoli. Za pisno odobritev na 
podlagi te direktive pristojni organ 
ustrezno spremeni geografsko področje 
uporabe iz odobritve, kot je v to izrecno ali 
tiho privolil imetnik odobritve, in po 
zaključku postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve. Za 
odobritev na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Komisija ustrezno spremeni 
odločbo o odobritvi, ne da bi uporabila 
postopek iz člena 35(2) navedene uredbe. 
O tem ustrezno obvesti države članice in 
imetnika odobritve.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 c – odstavek 3
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Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Kadar je odobritev že izdana in imetnik 
odobritve v 30 dneh po tem, ko mu je bila 
posredovana zahteva iz odstavka 1 tega 
člena, v to zahtevo izrecno ali tiho privoli, 
se v odobritvi upošteva tisto, v kar imetnik 
odobritve privoli. Za pisno odobritev na 
podlagi te direktive pristojni organ 
ustrezno spremeni geografsko področje 
uporabe iz odobritve, kot je v to izrecno ali 
tiho privolil imetnik odobritve, in po 
zaključku postopka obvesti Komisijo, 
države članice in imetnika odobritve. Za 
odobritev na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1829/2003 Komisija ustrezno spremeni 
odločbo o odobritvi, ne da bi uporabila 
postopek iz člena 35(2) navedene uredbe.
O tem ustrezno obvesti države članice in 
imetnika odobritve.

3. Kadar je odobritev že izdana in Komisija 
ali organ za izdajo dovoljenj v 30 dneh po 
tem, ko mu je bila posredovana zahteva iz 
odstavka 1 tega člena, v to zahtevo izrecno 
ali tiho privoli, se v odobritvi upošteva 
tisto, v kar Komisija ali organ za izdajo 
dovoljenj privoli. Za pisno odobritev na 
podlagi te direktive pristojni organ 
ustrezno spremeni geografsko področje 
uporabe iz odobritve, kot je v to izrecno ali 
tiho privolila Komisija ali organ za izdajo 
dovoljenj, in po zaključku postopka obvesti 
Komisijo, države članice in imetnika 
odobritve. Za odobritev na podlagi Uredbe
(ES) št. 1829/2003 Komisija ustrezno 
spremeni odločbo o odobritvi, ne da bi 
uporabila postopek iz člena 35(2) navedene
uredbe. O tem ustrezno obvesti države 
članice in imetnika odobritve.

Or. en

Predlog spremembe 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 c – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če prijavitelj/vlagatelj oziroma – če je 
ustrezno – imetnik odobritve tej zahtevi 
nasprotuje, se smiselno uporabljajo 
odstavki 3 do 9 člena 26b.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 300
Younous Omarjee
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Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 c – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če prijavitelj/vlagatelj oziroma – če je 
ustrezno – imetnik odobritve tej zahtevi 
nasprotuje, se smiselno uporabljajo 
odstavki 3 do 9 člena 26b.

4. Prijavitelj/vlagatelj nikakor ne more 
nasprotovati odločitvi države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 301
Renate Sommer

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2001/18/ES
Člen 26 c – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da imajo 
kmetje, ki gojijo že odobrene GSO, dovolj 
časa za prilagoditev in da ne bodo 
retroaktivno odgovorni. Zato je treba 
ukrepe za umik odobritve za GSO, ki se že 
gojijo, javno objaviti vsaj 12 mesecev pred 
začetkom gojenja. Kmetom se povrnejo 
stroški za že pridobljena gensko 
spremenjena semena, ki se po prepovedi 
gojenja ne smejo več saditi.

Or. de

Predlog spremembe 302
Renate Sommer

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

(1a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 26ca

Pragovi za semena

Komisija določi prag za označevanje sledi 
GSO v konvencionalnih semenih, kjer 
bodo vrednosti čim nižje, hkrati pa še 
vedno izvedljive, sorazmerne in 
funkcionalne za vse gospodarske 
subjekte.“

Or. en

Predlog spremembe 303
Julie Girling

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 26ca

Pragovi za semena

Komisija na podlagi sklepov Sveta za 
okolje, sprejetih dne 4. decembra 2008, 
oceni potrebo po določitvi pragov za 
označevanje naključne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih semenih. Komisija 
zagotovi, da so vsi obravnavani pragovi 
čim nižji, hkrati pa še vedno izvedljivi, 
sorazmerni in funkcionalni za vse 
gospodarske subjekte, ter da prispevajo k 
zagotavljanju svobodne izbire za kmete in 
potrošnike.

Poleg tega Komisija preuči potrebo po 
usklajevanju metod vzorčenja in analize 
za neodobrene GSO, ki so z nizko stopnjo 
prisotni v semenih, in zlasti potrebo po 
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določitvi omejitev minimalne učinkovitosti 
metod za odkrivanje.

Or. en

Predlog spremembe 304
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice 
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010 
pridobile normativno vrednost.

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni.

__________________ __________________
+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe, v katerem se Komisijo poziva, naj pripravi osnutek 
izvedbene uredbe o oceni tveganja za okolje za GSO.

Predlog spremembe 305
Younous Omarjee
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Stališče Sveta
Člen 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice 
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010 
pridobile normativno vrednost.

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni.

Komisija tudi čim prej pripravi 
normativno vrednost za smernice Agencije 
o oceni tveganja gensko spremenjenih 
rastlin za okolje iz leta 2010.

__________________ __________________

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 306
Gilles Pargneaux

Stališče Sveta
Člen 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija najkasneje eno leto po ..+ objavi 
zakonodajni predlog, da bi strožje 
smernice o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje, ki jih je 
Evropska agencija za varnost hrane 
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objavila leta 2010, pridobile normativno 
vrednost.

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga. 
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice 
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010 
pridobile normativno vrednost.

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča 
tudi o uporabi te direktive v državah 
članicah, vključno z učinkovitostjo določb, 
na podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga. 
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice 
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010 
pridobile normativno vrednost.

__________________ __________________
+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je okrepiti postopke ocenjevanja GSO. Evropska agencija 
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. Zaradi tega je namen tega predloga spremembe določiti rok enega leta, v katerem 
mora Komisija objaviti prilagoditev smernic Prilogi II Direktive 2001/18/ES.

Predlog spremembe 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Stališče Sveta
Člen 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
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svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010
pridobile normativno vrednost.

svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. V tem času Komisija od Evropske 
agencije za varnost hrane zahteva 
spremembo načina ocenjevanja. Smernice 
iz leta 2010 je treba pregledati in pri tem 
upoštevati rezultate študije o vplivu GSO, 
ki imajo zložene genske elemente, na 
živali. Poleg tega je treba preučevanje 
razširiti na daljše obdobje in na večje 
število živali.

__________________ __________________
+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Gojenje GSO z več spremenjenimi značilnostmi (oziroma z zloženimi genskimi elementi, angl. 
stack events) je že veliko bolj razširjeno kot gojenje večine gensko spremenjenih pridelkov (v 
Združenih državah 71 % pšenice in 2/3 bombaža), zato je nujno treba oceniti in spremeniti 
prakso Evropske agencije za varnost hrane.

Predlog spremembe 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Stališče Sveta
Člen 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Temu poročilu lahko priloži morebitne 

Komisija najpozneje 4 leta po … 
Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o 
uporabi te direktive v državah članicah, 
vključno z učinkovitostjo določb, na 
podlagi katerih lahko države članice na 
svojem celotnem ozemlju ali njegovem 
delu omejijo ali prepovejo gojenje GSO, in 
nemotenim delovanjem notranjega trga.
Komisija najkasneje eno leto po ...+
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zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni. Komisija poroča tudi o napredku 
glede prizadevanj, da bi strožje smernice 
Agencije o oceni tveganja gensko 
spremenjenih rastlin za okolje iz leta 2010 
pridobile normativno vrednost.

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog o prilagoditvi Priloge 
II Direktive 2001/18/ES novim smernicam 
Evropske agencije za varnost hrane v 
zvezi z oceno tveganja, ki ga prinašajo 
GSO.

__________________ __________________
+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 309
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 2a

Komisija najkasneje ...+ pripravi osnutek 
izvedbene uredbe o oceni tveganja za 
okolje za GSO. S to izvedbeno uredbo se 
med drugim zagotovi, da bo v oceni 
tveganja za okolje ustrezno upoštevano 
naslednje:

– dolgoročni neposredni in posredni vplivi 
gensko spremenjenih pridelkov na okolje;

– možni učinki na neciljne organizme;

– različne značilnosti prejemnih okolij ter 
geografskih območij, na katerih se lahko 
gojijo gensko spremenjeni pridelki;

– odpornost škodljivcev ali plevela na 
pesticide;

– možne posledice za okolje, ki jih 
povzročijo spremembe v uporabi 
herbicidov, povezanih z gensko 
spremenjenimi pridelki, odpornimi na 
herbicide.

Zagotovi tudi, da ocena tveganja za okolje 
ustrezno odraža znanstvene negotovosti in 
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razlike v tolmačenju znanstvenih 
podatkov.

__________________

 UL: prosimo, vstavite datum šest 
mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da možnost izvzetja za države članice spremlja izboljšana 
harmonizirana ocena tveganja. Evropska agencija za varnost hrane je svoje smernice o oceni 
tveganja za okolje za GSO predstavila že leta 2010, skupaj z mnenjem o oceni možnih učinkov 
gensko spremenjenih rastlin na neciljne organizme. Komisija se je zavezala, da bo pripravila 
izvedbeno uredbo, ki bi jo vlagatelji uporabili kot podlago za predložitev vloge za odobritev 
GSO, bila pa bi tudi podlaga za ocenjevalce tveganja. Vendar se od takrat ni nič zgodilo.

Predlog spremembe 310
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 2b

Komisija najkasneje ...+ Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o izvajanju 
člena 26a Direktive 2001/18/ES. V 
poročilo vključi posebna priporočila 
državam članicam, priloži pa mu lahko 
zakonodajne predloge, ki se ji zdijo 
ustrezni.

__________________
+ UL: prosimo, vstavite datum: tri leta po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 311
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 2 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 2c

Prenos

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, do .... O tem nemudoma 
obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji pošljejo 
besedila glavnih ukrepov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

__________________

 UL: prosimo, vstavite datum:
12 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ker so v tej direktivi določene zavezujoče zahteve, npr. v zvezi s soobstojem in odgovornostjo, 
je potrebna določba o prenosu.

Predlog spremembe 312
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Stališče Sveta
Člen 2 d (novo)
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 7 – odstavek 3, Člen 19 – odstavek 3, Člen 35 – odstavek 3
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Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 2d

Uredba (ES) št. 1829/2003 se spremeni:

(1) V členih 7(3) in 19(3) se sklic na člen 
35(2) nadomesti s sklicem na člen 35(3).

(2) V členu 35(3) se dodajo naslednje 
besede: 

„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

G. Juncker je zelo jasno povedal, da želi čim prej demokratizirati postopek odločanja o 
odobritvah 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 hitra rešitev, če je 
dopolnjena z določbo o demokratizaciji postopka.

Predlog spremembe 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stališče Sveta
Člen 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Države članice v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te direktive prenesejo 
njeno vsebino s spremembo svoje 
nacionalne zakonodaje, s katero se izvaja 
Direktiva 2001/18/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav je izvajanje te direktive v interesu tudi tistih držav članic, ki želijo prepovedati 
gojenje, saj je vsaj ena pravna podlaga člen 114, je bolje navesti datum, do katerega jo 
morajo države članice zaradi boljše harmonizacije po vsej EU prenesti v svoj pravni red.

Predlog spremembe 314
Julie Girling, Jan Huitema

Stališče Sveta
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/18/ES
Priloga 1 A – Del 2 – odstavek 1 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) V delu 2 Priloge I A se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim: 

Tehnike iz člena 2(2)(b), za katere velja, da 
njihov rezultat ni genska sprememba, pod 
pogojem, da ne vključujejo uporabe 
molekul rekombinantnih nukleinskih kislin 
ali gensko spremenjenih organizmov, 
pridobljenih z drugimi 
tehnikami/metodami, kot so tiste, ki jih 
izključuje Priloga I B:

Tehnike iz člena 2(2)(b), za katere velja, da 
njihov rezultat ni genska sprememba, pod 
pogojem, da ne vključujejo uporabe 
molekul rekombinantnih nukleinskih kislin 
ali gensko spremenjenih organizmov, 
pridobljenih z drugimi 
tehnikami/metodami, kot so tiste, ki jih 
izključuje Priloga I B:

(1) „in vitro“ oploditev (umetna oploditev), (1) „in vitro“ oploditev (umetna oploditev),

(2) naravni postopki, kot so: konjugacija, 
transdukcija, transformacija,

(2) naravni postopki, kot so: konjugacija, 
transdukcija, transformacija,

(3) indukcija poliploidije. (3) indukcija poliploidije,

(4) cisgeneza.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za gensko spremenjene organizme pri Evropski agenciji za varnost hrane je v 
znanstvenem mnenju o oceni varnosti rastlin, pridobljenih s cisgenezo in intragenezo, prišel 
do zaključka, da je podobne nevarnosti mogoče povezati s cisgensko in konvencialno gojenimi 
rastlinami, medtem ko je mogoče nove nevarnosti povezati z intragenskimi in transgenskimi 
rastlinami. Zaradi tega ni primerno, da za cisgensko gojene rastline velja ta direktiva.


