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Predlog spremembe  1 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju začetka govora Jean-

Clauda Junckerja, ki je bil takrat 

kandidat za predsednika Evropske 

komisije, na plenarnem zasedanju 

Evropskega parlamenta 15. julija 2014 v 

Strasbourgu1a, 

 ________________ 

 1a „Zagotovil bom, da bodo ponovno 

pregledana postopkovna pravila v zvezi z 

različnimi dovoljenji na področju gensko 

spremenjenih organizmov. Ne želim si, da 

bi lahko Komisija odločala, če je k temu 

ne bi spodbujala večina držav članic.“  

Or. en 

 

Obrazložitev 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sl.pdf 

 

Predlog spremembe  2 

Guillaume Balas 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju govora, ki ga je imel 
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novoizvoljeni predsednik Evropske 

komisije Jean-Claude Juncker na 

plenarnem zasedanju Evropskega 

parlamenta 15. julija 2014 v Strasbourgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 b (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju delovnega programa 

Komisije, sprejetega 16. decembra 20141a; 

 __________________ 

 1a Glej Prilogo I k delovnemu programu 

Komisije 2015 (nove pobude), točka 23: 

Pregled postopka odločanja v zvezi z 

gensko spremenjenimi organizmi: „V 

pregledu bodo proučene možnosti 

spremembe pravil, da se bolje zagotovi 

upoštevanje večinskega stališča držav 

članic.“  

Or. en 

Obrazložitev 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_sl.htm 

 

Predlog spremembe  4 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 c (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o 

dajanju v promet za gojenje koruznega 

proizvoda (Zea mays L., linija 1507), 

gensko spremenjenega za odpornost proti 

nekaterim škodljivcem iz reda 

Lepidoptera3, v skladu z Direktivo 

2001/18/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter tem povezanim glasovanjem tako 

v regulativnem odboru (februarja 2009) 

kot v Svetu (februarja 2014), kjer ni bilo 

podanega mnenja; 

Or. en 

Obrazložitev 

To glasovanje brez podanega mnenja o uporabi GSO za gojenje 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) je 

Jean-Clauda Junckerja spodbudilo, da predlaga spremembo pravil EU o odobritvi. Očitno 

„demokratični primanjkljaj“ v zvezi z odobritvami GSO ni omejen na vloge za uporabo za 

živila in krmo.  

 

Predlog spremembe  5 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 d (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju resolucije Evropskega 

parlamenta iz januarja 2014 o predlogu 

sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje 

koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 

1507), gensko spremenjenega za 



 

PE567.727v01-00 6/38 AM\1072901SL.doc 

SL 

odpornost proti nekaterim škodljivcem iz 

reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 

2001/18/ES, v kateri je Evropski 

parlament nasprotoval sprejetju predloga; 

Or. en 

Obrazložitev 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Predlog spremembe  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj umakne predlog; 2. poziva Komisijo, naj umakne predlog in 

predloži nov predlog za izvajanje 

političnih smernic, ki so bile predstavljene 

Evropskemu parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj umakne predlog; 2. poziva Komisijo, naj umakne predlog in 

predloži novega, s katerim se bo uresničila 

obljuba predsednika Komisije, da se bo pri 

odločanju o odobritvah GSO upoštevalo 

večinsko stališče držav članic; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Kandidat za predsednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru na 

plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 15. julija 2014 v Strasbourgu obljubil 

spremembo pravil za odobritev GSO („Zagotovil bom, da bodo ponovno pregledana 

postopkovna pravila v zvezi z različnimi dovoljenji na področju gensko spremenjenih 

organizmov. Ne želim si, da bi lahko Komisija odločala, če je k temu ne bi spodbujala večina 

držav članic.“ http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sl.pdf). Ohranitev pravil na ravni EU, 

kot je navedeno v predlogu Komisije, ni rešitev. 

 

Predlog spremembe  8 

Guillaume Balas 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo, naj umakne predlog; 2. poziva Komisijo, naj umakne predlog in 

predloži novega, pri tem pa v celoti 

upošteva nasprotovanje odobritvam GSO, 

ki ga je izrazila večina držav članic EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva Komisijo, naj v šestih mesecih 

po sprejetju odločitve Evropskega 

parlamenta o tem predlogu poda 

zakonodajni predlog, s katerim bo 

državam članicam omogočila, da na 

svojem ozemlju neodvisno omejijo ali 

prepovedo uporabo genetsko 

spremenjenih živil in krme; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo 

z novim predlogom ustrezno upoštevalo 

mnenje Evropskega parlamenta o 

odločitvah v zvezi z odobritvami GSO; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2b. poziva Komisijo, naj ne predlaga 

odobritve novih sort GSO in naj ne obnovi 

odobritve starih, dokler ni dogovora o 

novem predlogu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 c (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2c. poziva Komisijo, naj pri pregledu svoje 

politike o beljakovinah uporabi 

dolgoročni pristop ter naj uvede ustrezne 

ukrepe in instrumente, ki bodo kmete 

podprli pri izboljševanju sistemov 

kolobarjenja posevkov ter lokalno 

pridelane krme, zato da bi bistveno 

zmanjšali sedanjo odvisnost od uvoza 

krme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 d (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2d. poziva Komisijo, naj pripravi 

uravnoteženo osnovo za demokratično 

odločanje, zlasti z izboljšanjem ocene 

tveganja, saj GSO še vedno prinašajo 

veliko tveganja in negotovosti, in z 

zagotovitvijo potrebnih sredstev za 

neodvisne raziskave o morebitnem 

tveganju pri namernem sproščanju GSO 

ali njihovem dajanju v promet; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 2 e (novo) 
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 2e. poziva Komisijo, naj izboljša 

preglednost in izbiro za potrošnike, in 

sicer z zagotovitvijo ustreznega 

označevanja proizvodov, ki izvirajo iz 

živali, hranjenih z genetsko spremenjeno 

krmo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 114 

Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 114 in člena 

291(3) Pogodbe, 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi izboljšali postopek odobritve GSO, je treba spremeniti Uredbo 182/2011, ki temelji na 

členu 291(3). 

 

Predlog spremembe  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 114 

Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije in zlasti člena 114, člena 

168(7), člena 169(4) in člena 193 

Pogodbe, 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  17 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Tako Direktiva 2001/18/ES kot Uredba 

(ES) št. 1829/2003 vzpostavljata 

centraliziran postopek na ravni Unije, pri 

čemer je Komisija pooblaščena za sprejetje 

izvedbenih sklepov, s katerimi se potrdi ali 

zavrne vloga za odobritev GSO ter gensko 

spremenjenih živil in krme, temeljijo pa na 

oceni morebitnih tveganj, ki bi lahko 

ogrožala zdravje ljudi ali živali ali okolje. 

Uredba (ES) št. 1829/2003 tudi zagotavlja, 

da se, kot je ustrezno, lahko upoštevajo 
tudi drugi legitimni dejavniki. 

(2) Tako Direktiva 2001/18/ES kot Uredba 

(ES) št. 1829/2003 vzpostavljata 

centraliziran postopek na ravni Unije, pri 

čemer je Komisija pooblaščena za sprejetje 

izvedbenih sklepov, s katerimi se potrdi ali 

zavrne vloga za odobritev GSO ter gensko 

spremenjenih živil in krme, temeljijo pa na 

oceni morebitnih tveganj, ki bi lahko 

ogrožala zdravje ljudi ali živali ali okolje. 

Tako Uredba (ES) št. 1829/2003 kot 

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a določata, da mora 

Komisija pri predložitvi osnutka sklepa 

upoštevati tudi druge legitimne dejavnike. 

 ______________ 

 1a Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 

2002 o določitvi splošnih načel in 

zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 

Evropske agencije za varnost hrane in 

postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL 

L 31, 1.2.2002, str. 1). 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se dodaja sklicevanje na splošno živilsko zakonodajo, v kateri so 

omenjeni tudi „drugi legitimni dejavniki“. 

 

Predlog spremembe  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja, to pa se 

odraža v postopku odločanja za odobritev 

GSO ter gensko spremenjenih živil in 

krme. Od začetka uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003 rezultati glasovanj v odborih ali 

na Svetu kažejo, da nikoli ni bilo 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi 

navedenih proizvodov. Zato je Komisija v 

skladu z veljavno zakonodajo odobritve 

izdala na koncu postopka, in sicer brez 

mnenja držav članic v odborih. 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja. Od začetka 

uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 

rezultati glasovanj v odborih ali na Svetu 

kažejo, da nikoli ni bilo kvalificirane 

večine za ali proti odobritvi navedenih 

proizvodov. Komisija je v skladu z 

veljavno zakonodajo izdala odobritve, in 

sicer brez mnenja držav članic v odborih. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  19 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja, to pa se 

odraža v postopku odločanja za odobritev 

GSO ter gensko spremenjenih živil in 

krme. Od začetka uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003 rezultati glasovanj v odborih ali 

na Svetu kažejo, da nikoli ni bilo 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi 

navedenih proizvodov. Zato je Komisija v 

skladu z veljavno zakonodajo odobritve 

izdala na koncu postopka, in sicer brez 

mnenja držav članic v odborih. 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja, to pa se 

odraža v postopku odločanja za odobritev 

GSO za gojenje ter gensko spremenjenih 

živil in krme. Rezultati glasovanj v odborih 

ali na Svetu kažejo, da nikoli ni bilo 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi 

navedenih proizvodov. Komisija je doslej v 

skladu z veljavno zakonodajo odobritve 

izdala na koncu postopka, in sicer brez 

podpore v obliki mnenja držav članic v 

odborih. Ker pa gre za področje, ki je 

evropske državljane posebej pomembno, 

potrebuje Komisija jasno vodilo, kako naj 

ravna v tovrstnih primerih. Uredbo (EU) 

št. 182/2011 je zato treba ustrezno 
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spremeniti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot je obljubil predsednik Komisije, je pravila o odobritvi GSO treba spremeniti. Ohranitev 

pravil na ravni EU, kakršna so zdaj, ni rešitev. 

 

Predlog spremembe  20 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja, to pa se 

odraža v postopku odločanja za odobritev 

GSO ter gensko spremenjenih živil in 

krme. Od začetka uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003 rezultati glasovanj v odborih ali 

na Svetu kažejo, da nikoli ni bilo 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi 

navedenih proizvodov. Zato je Komisija v 

skladu z veljavno zakonodajo odobritve 

izdala na koncu postopka, in sicer brez 

mnenja držav članic v odborih. 

(4) Uporaba genskega inženiringa pri 

rastlinah ter živilih in krmi je tema, ki v 

državah članicah deli mnenja, to pa se 

odraža v postopku odločanja za odobritev 

GSO ter gensko spremenjenih živil in 

krme. Od začetka uporabe Uredbe (ES) št. 

1829/2003 rezultati glasovanj v odborih ali 

na Svetu kažejo, da nikoli ni bilo 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi 

navedenih proizvodov. Zato je Komisija v 

skladu z veljavno zakonodajo odobritve 

izdala na koncu postopka, in sicer brez 

mnenja držav članic v odborih. To je 

privedlo do demokratičnega 

primanjkljaja, za katerega je takratni 

kandidat za predsednika Jean-Claude 

Juncker obljubil, da ga bo rešil, in se 

zavezal, da bo demokratiziral postopek 

odobritve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predsednik Juncker je v svojem govoru pred Evropskim parlamentom 15. julija 2014 v 

Strasbourgu izjavil: „Zagotovil bom, da bodo ponovno pregledana postopkovna pravila v 

zvezi z različnimi dovoljenji na področju gensko spremenjenih organizmov. Ne želim si, da bi 

lahko Komisija odločala, če je k temu ne bi spodbujala večina držav članic.“ 
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Predlog spremembe  21 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ko se GSO ali gensko spremenjena 

živila in krma odobrijo v skladu z 

Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo (ES) št. 

1829/2003, države članice ne morejo 

prepovedati, omejiti ali ovirati prostega 

kroženja navedenega proizvoda na svojem 

ozemlju, razen pod strogimi pogoji, ki so 

določeni s pravom Unije in zahtevajo 

dokazila o resnih tveganjih za zdravje ali 

okolje. Nekatere države članice se 

sklicujejo na zaščitno klavzulo in ukrepe 

ob nesrečah, kar je določeno s členom 23 

Direktive 2001/18/ES oziroma členom 34 

Uredbe (ES) št. 1829/2003. Druge države 

članice uporabljajo postopek uradnega 

obvestila iz člena 114(5) in (6) PDEU, ki 

tudi mora temeljiti na novih znanstvenih 

spoznanjih o varstvu okolja ali delovnega 

okolja. Druge države članice pa so 

sprejele enostranske prepovedi. Nekateri 

od teh enostranskih ukrepov so se 

izpodbijali na nacionalnih sodiščih ali na 

Sodišču. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ko se GSO ali gensko spremenjena 

živila in krma odobrijo v skladu z 

Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo (ES) št. 

1829/2003, države članice ne morejo 

prepovedati, omejiti ali ovirati prostega 

kroženja navedenega proizvoda na svojem 

ozemlju, razen pod strogimi pogoji, ki so 

določeni s pravom Unije in zahtevajo 

dokazila o resnih tveganjih za zdravje ali 

okolje. Nekatere države članice se 

sklicujejo na zaščitno klavzulo in ukrepe 

ob nesrečah, kar je določeno s členom 23 

Direktive 2001/18/ES oziroma členom 34 

Uredbe (ES) št. 1829/2003. Druge države 

članice uporabljajo postopek uradnega 

obvestila iz člena 114(5) in (6) PDEU, ki 

tudi mora temeljiti na novih znanstvenih 

spoznanjih o varstvu okolja ali delovnega 

okolja. Druge države članice pa so 

sprejele enostranske prepovedi. Nekateri 

od teh enostranskih ukrepov so se 

izpodbijali na nacionalnih sodiščih ali na 

Sodišču. 

(5) Odobritev GSO ali gensko 

spremenjenih živil in krme na ravni Unije 
v skladu z Direktivo 2001/18/ES ali 

Uredbo (ES) št. 1829/2003 ne bi smela 

posegati v pravico držav članic, da na 

svojem ozemlju prepovejo, omejijo ali 

preprečijo trženje ene ali več vrst živil ali 

krme, ki vsebujejo GSO, pri čemer pa ne 

bi smele ovirati njihovega prostega 

kroženja. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  23 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ko se GSO ali gensko spremenjena 

živila in krma odobrijo v skladu z 

Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo (ES) št. 

1829/2003, države članice ne morejo 

prepovedati, omejiti ali ovirati prostega 

kroženja navedenega proizvoda na svojem 

ozemlju, razen pod strogimi pogoji, ki so 

določeni s pravom Unije in zahtevajo 

(5) Ko se GSO ali gensko spremenjena 

živila in krma odobrijo v skladu z 

Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo (ES) št. 

1829/2003, države članice ne morejo 

prepovedati, omejiti ali ovirati prostega 

kroženja navedenega proizvoda na svojem 

ozemlju, razen za njegovo dajanje v 

promet in pod strogimi pogoji, ki so 
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dokazila o resnih tveganjih za zdravje ali 

okolje. Nekatere države članice se 

sklicujejo na zaščitno klavzulo in ukrepe 

ob nesrečah, kar je določeno s členom 23 

Direktive 2001/18/ES oziroma členom 34 

Uredbe (ES) št. 1829/2003. Druge države 

članice uporabljajo postopek uradnega 

obvestila iz člena 114(5) in (6) PDEU, ki 

tudi mora temeljiti na novih znanstvenih 

spoznanjih o varstvu okolja ali delovnega 

okolja. Druge države članice pa so sprejele 

enostranske prepovedi. Nekateri od teh 

enostranskih ukrepov so se izpodbijali na 

nacionalnih sodiščih ali na Sodišču. 

določeni s pravom Unije in zahtevajo 

dokazila o resnih tveganjih za zdravje ali 

okolje. Nekatere države članice se 

sklicujejo na zaščitno klavzulo in ukrepe 

ob nesrečah, kar je določeno s členom 23 

Direktive 2001/18/ES oziroma členom 34 

Uredbe (ES) št. 1829/2003. Druge države 

članice uporabljajo postopek uradnega 

obvestila iz člena 114(5) in (6) PDEU, ki 

tudi mora temeljiti na novih znanstvenih 

spoznanjih o varstvu okolja ali delovnega 

okolja. Druge države članice pa so sprejele 

enostranske prepovedi. Nekateri od teh 

enostranskih ukrepov so se izpodbijali na 

nacionalnih sodiščih ali na Sodišču. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Navedeno stanje se je v zvezi z GSO za 

gojenje nedavno spremenilo, in sicer zaradi 

sprejetja Direktive (EU) 2015/41214 dne 

13. marca 2015, ki spreminja Direktivo 

2001/18/ES, da se dopusti državam 

članicam omejitev ali prepoved gojenja 

GSO na njihovih ozemljih. Nove določbe 

so usmerjene predvsem v omogočanje 

državam članicam, da se odločijo, ali 

želijo dopustiti ali ne gojenje GSO na 

svojih ozemljih, in sicer brez vpliva na 

oceno tveganja iz sistema Unije za 

odobritev GSO. Njihov namen je 

zagotoviti nosilcem dejavnosti več 

predvidljivosti in omejiti sklicevanje držav 

članic na zaščitno klavzulo iz člena 23 

Direktive 2001/18/ES in člena 34 Uredbe 

(ES) št. 1829/2003. Pričakovalo se je tudi, 

da bodo navedene spremembe imele 

pozitiven učinek na postopek odločanja za 

črtano 
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odobritev GSO za gojenje. 

__________________  

14 Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 

o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 

možnosti držav članic, da omejijo ali 

prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju 

(UL L 68, 13.3.2015, str. 1). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Navedeno stanje se je v zvezi z GSO za 

gojenje nedavno spremenilo, in sicer zaradi 

sprejetja Direktive (EU) 2015/41214 dne 

13. marca 2015, ki spreminja Direktivo 

2001/18/ES, da se dopusti državam 

članicam omejitev ali prepoved gojenja 

GSO na njihovih ozemljih. Nove določbe 

so usmerjene predvsem v omogočanje 

državam članicam, da se odločijo, ali želijo 

dopustiti ali ne gojenje GSO na svojih 

ozemljih, in sicer brez vpliva na oceno 

tveganja iz sistema Unije za odobritev 

GSO. Njihov namen je zagotoviti nosilcem 

dejavnosti več predvidljivosti in omejiti 

sklicevanje držav članic na zaščitno 

klavzulo iz člena 23 Direktive 2001/18/ES 

in člena 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 

Pričakovalo se je tudi, da bodo navedene 

spremembe imele pozitiven učinek na 

postopek odločanja za odobritev GSO za 

(6) V zvezi z GSO za gojenje je bila 

13. marca 2015 sprejeta Direktiva (EU) 

2015/41214, ki spreminja Direktivo 

2001/18/ES, da se državam članicam 

omogoči omejitev ali prepoved gojenja 

GSO na svojem ozemlju. Nove določbe so 

usmerjene predvsem v omogočanje 

državam članicam, da se odločijo, ali želijo 

dopustiti ali ne gojenje GSO na svojih 

ozemljih, in sicer brez vpliva na oceno 

tveganja iz sistema Unije za odobritev 

GSO. Njihov namen je zagotoviti nosilcem 

dejavnosti več predvidljivosti in omejiti 

sklicevanje držav članic na zaščitno 

klavzulo iz člena 23 Direktive 2001/18/ES 

in člena 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 
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gojenje. 

__________________ __________________ 

14 Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 

o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 

možnosti držav članic, da omejijo ali 

prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL 

L 68, 13.3.2015, str. 1). 

14 Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 

o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 

možnosti držav članic, da omejijo ali 

prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL 

L 68, 13.3.2015, str. 1). 

Or. it 

 

Predlog spremembe  26 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Navedeno stanje se je v zvezi z GSO za 

gojenje nedavno spremenilo, in sicer zaradi 

sprejetja Direktive (EU) 2015/41214 dne 

13. marca 2015, ki spreminja Direktivo 

2001/18/ES, da se dopusti državam 

članicam omejitev ali prepoved gojenja 

GSO na njihovih ozemljih. Nove določbe 

so usmerjene predvsem v omogočanje 

državam članicam, da se odločijo, ali želijo 

dopustiti ali ne gojenje GSO na svojih 

ozemljih, in sicer brez vpliva na oceno 

tveganja iz sistema Unije za odobritev 

GSO. Njihov namen je zagotoviti nosilcem 

dejavnosti več predvidljivosti in omejiti 

sklicevanje držav članic na zaščitno 

klavzulo iz člena 23 Direktive 2001/18/ES 

in člena 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 

Pričakovalo se je tudi, da bodo navedene 

spremembe imele pozitiven učinek na 

postopek odločanja za odobritev GSO za 

gojenje. 

(6) Navedeno stanje se je v zvezi z GSO za 

gojenje nedavno spremenilo, in sicer zaradi 

sprejetja Direktive (EU) 2015/41214 dne 

13. marca 2015, ki spreminja Direktivo 

2001/18/ES, da se dopusti državam 

članicam omejitev ali prepoved gojenja 

GSO na njihovih ozemljih. Nove določbe 

so usmerjene predvsem v omogočanje 

državam članicam, da se odločijo, ali želijo 

dopustiti ali ne gojenje GSO na svojih 

ozemljih. Njihov namen je zagotoviti 

nosilcem dejavnosti več predvidljivosti in 

omejiti sklicevanje držav članic na zaščitno 

klavzulo iz člena 23 Direktive 2001/18/ES 

in člena 34 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 

Pričakovalo se je tudi, da bodo navedene 

spremembe imele pozitiven učinek na 

postopek odločanja za odobritev GSO za 

gojenje. 

__________________ __________________ 

14 Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 

o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 

14 Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 

o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 
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možnosti držav članic, da omejijo ali 

prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL 

L 68, 13.3.2015, str. 1). 

možnosti držav članic, da omejijo ali 

prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL 

L 68, 13.3.2015, str. 1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Izboljšati je treba ocenjevanje tveganja GSO na ravni EU. Agencija EFSA mora izvesti 

reforme, da bo postopek odobritve GSO zagotavljal najvišjo raven varovanja zdravja 

državljanov in okolja ter torej vključeval oceno dolgoročnih učinkov GSO, učinkov na 

neciljne organizme, negativne učinke na biotsko raznovrstnost ter vključitev različnih 

znanstvenih mnenj, kot je navedeno v sklepih Sveta o GSO iz decembra 2008. 

 

Predlog spremembe  27 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Razlogi za spremembo Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412, 

kar zadeva GSO za gojenje, so ustrezni 

tudi za druge GSO ter gensko 

spremenjena živila in krmo, ki jih zajema 

Uredba (ES) št. 1829/2003. Dejansko je 

rezultat glasovanja o izvedbenem sklepu 

za odobritev proizvodov, zajetih z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, ki niso namenjeni 

gojenju, v zadevnem odboru ali na Svetu 

vedno nepredložitev mnenja (brez 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi), 

obstajajo pa tudi države članice, kjer je 

uporaba teh proizvodov prepovedana. Ob 

upoštevanju navedenih dejstev je 

primerno spremeniti Uredbo (ES) št. 

1829/2003, da se državam članicam 

zagotovi možnost, da omejijo ali 

prepovedo uporabo GSO ter gensko 

spremenjenih živil in krme na delu ali na 

celotnem svojem ozemlju, in sicer na 

podlagi pomembnih razlogov, skladnih s 

črtano 
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pravom Unije, vendar ne povezanih s 

tveganji za zdravje ljudi in živali ter 

okolje, saj so ta tveganja že ocenjena na 

ravni Unije na podlagi Uredbe (ES) št. 

1829/2003. Ta možnost se ne bi smela 

uporabljati za GSO za gojenje, ki jih že 

zajemajo spremembe Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412. 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Razlogi za spremembo Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412, 

kar zadeva GSO za gojenje, so ustrezni 

tudi za druge GSO ter gensko spremenjena 

živila in krmo, ki jih zajema Uredba (ES) 

št. 1829/2003. Dejansko je rezultat 

glasovanja o izvedbenem sklepu za 

odobritev proizvodov, zajetih z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, ki niso namenjeni 

gojenju, v zadevnem odboru ali na Svetu 

vedno nepredložitev mnenja (brez 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi), 

obstajajo pa tudi države članice, kjer je 

uporaba teh proizvodov prepovedana. Ob 

upoštevanju navedenih dejstev je primerno 

spremeniti Uredbo (ES) št. 1829/2003, da 

se državam članicam zagotovi možnost, da 

omejijo ali prepovedo uporabo GSO ter 

gensko spremenjenih živil in krme na delu 

ali na celotnem svojem ozemlju, in sicer 

na podlagi pomembnih razlogov, skladnih 

s pravom Unije, vendar ne povezanih s 

(7) Razlogi za spremembo Direktive 

2001/18/ES z Direktivo (EU) 2015/412, 

kar zadeva GSO za gojenje, so ustrezni 

tudi za druge GSO ter gensko spremenjena 

živila in krmo, ki jih zajema Uredba (ES) 

št. 1829/2003. Dejansko je rezultat 

glasovanja o izvedbenem sklepu za 

odobritev proizvodov, zajetih z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, ki niso namenjeni 

gojenju, v zadevnem odboru ali na Svetu 

vedno nepredložitev mnenja (brez 

kvalificirane večine za ali proti odobritvi), 

obstajajo pa tudi države članice, kjer je 

uporaba teh proizvodov prepovedana. Ob 

upoštevanju navedenih dejstev je primerno 

spremeniti Uredbo (ES) št. 1829/2003, da 

se državam članicam zagotovi možnost, da 

omejijo ali prepovedo uporabo GSO ter 

gensko spremenjenih živil in krme na delu 

ali na celotnem svojem ozemlju, zlasti 

GSO, pri katerih ocena tveganja ni s 

popolno gotovostjo pokazala, da ne 
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tveganji za zdravje ljudi in živali ter 

okolje, saj so ta tveganja že ocenjena na 

ravni Unije na podlagi Uredbe (ES) št. 

1829/2003. Ta možnost se ne bi smela 

uporabljati za GSO za gojenje, ki jih že 

zajemajo spremembe Direktive 2001/18/ES 

z Direktivo (EU) 2015/412. 

predstavljajo tveganj za okolje ali zdravje. 
Ta možnost se ne bi smela uporabljati za 

GSO za gojenje, ki jih že zajemajo 

spremembe Direktive 2001/18/ES z 

Direktivo (EU) 2015/412. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  29 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo 

ukrepe, da na delu ali na celotnem svojem 

ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo 

GSO ali gensko spremenjenih živil in 

krme oz. skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo 

na pomembnih razlogih v skladu s 

pravom Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo na 

pomembnih razlogih v skladu s pravom 

Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo na 

razlogih v skladu s pravom Unije in so 

skladni z načeloma sorazmernosti in 

nediskriminacije med nacionalnimi in 

nenacionalnimi proizvodi ter členi 34, 36 

in 216(2) PDEU. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  31 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo 

na pomembnih razlogih v skladu s 

pravom Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme. 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo na 

pomembnih razlogih v skladu s pravom 

Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

(8) Države članice bi zato morale imeti 

možnost, da po odobritvi sprejmejo ukrepe, 

da na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo dajanje na trg GSO 

ali gensko spremenjenih živil in krme oz. 

skupine GSO ali skupine gensko 

spremenjenih živil in krme, pod pogojem, 

da so takšni ukrepi upravičeni, temeljijo na 

pomembnih razlogih v skladu s pravom 

Unije in so skladni z načeloma 

sorazmernosti in nediskriminacije med 

nacionalnimi in nenacionalnimi proizvodi 

ter členi 34, 36 in 216(2) PDEU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izraz „dajanje na trg“ je najbolj pogosto uporabljen termin in s pravnega vidika bolj 

ustrezen, saj je opredelitev že podana v členu 2(14) Uredbe 1829/2003. Poleg pravne 

negotovosti bi prišlo tudi do težav pri izvajanju in skladnosti, saj bi lahko imeli primer, ko ena 

država članica prepove uporabo, za dajanje na trg pa ni nič predvideno. Iz pravnih in 

praktičnih razlogov bi moral biti pravilen izraz „dajati na trg“. 

 

Predlog spremembe  33 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na uporabo in ne na prosto 

gibanje ter uvoz gensko spremenjenih živil 

in krme. 

črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  34 

Tibor Szanyi 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na uporabo in ne na prosto 

gibanje ter uvoz gensko spremenjenih živil 

in krme. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na uporabo in ne na prosto 

gibanje ter uvoz gensko spremenjenih živil 

in krme. 

(9) Omejitve ali prepovedi, sprejete na 

podlagi te uredbe, bi se zato morale 

nanašati na dajanje na trg in ne na prosto 

gibanje ter uvoz gensko spremenjenih živil 

in krme. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izraz „dajanje na trg“ je najbolj pogosto uporabljen termin in s pravnega vidika bolj 

ustrezen, saj je opredelitev že podana v členu 2(14) Uredbe 1829/2003. Poleg pravne 

negotovosti bi prišlo tudi do težav pri izvajanju in skladnosti, saj bi lahko imeli primer, ko ena 
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država članica prepove uporabo, za dajanje na trg pa ni nič predvideno. Iz pravnih in 

praktičnih razlogov bi moral biti pravilen izraz „dajati na trg“. 

 

Predlog spremembe  36 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Raven varovanja zdravja ljudi in 

živali ter varstva okolja, doseženega s 

postopkom odobritve iz Uredbe (ES) št. 

1829/2003, zahteva enotno znanstveno 

oceno po vsej Uniji in ta uredba tega ne bi 

smela spreminjati. Zato v izogib 

poseganju v pristojnosti, podeljene 

ocenjevalcem tveganja in odgovornim za 

obvladovanje tveganja na podlagi Uredbe 

(ES) št. 1829/2003, države članice ne bi 

smele imeti pravice uporabiti razlogov, ki 

se nanašajo na tveganja za zdravje in 

okolje, ki bi jih bilo treba obravnavati v 

skladu s postopkom, že vzpostavljenim z 

Uredbo (ES) št. 1829/2003, zlasti s členi 

10, 22 in 34. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Raven varovanja zdravja ljudi in živali (10) Raven varovanja zdravja ljudi in živali 
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ter varstva okolja, doseženega s postopkom 

odobritve iz Uredbe (ES) št. 1829/2003, 

zahteva enotno znanstveno oceno po vsej 

Uniji in ta uredba tega ne bi smela 

spreminjati. Zato v izogib poseganju v 

pristojnosti, podeljene ocenjevalcem 

tveganja in odgovornim za obvladovanje 

tveganja na podlagi Uredbe (ES) št. 

1829/2003, države članice ne bi smele 

imeti pravice uporabiti razlogov, ki se 

nanašajo na tveganja za zdravje in okolje, 

ki bi jih bilo treba obravnavati v skladu s 

postopkom, že vzpostavljenim z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, zlasti s členi 10, 22 in 

34. 

ter varstva okolja, doseženega s postopkom 

odobritve iz Uredbe (ES) št. 1829/2003, 

zahteva enotno znanstveno oceno po vsej 

Uniji in ta uredba tega ne bi smela 

spreminjati. Če pa ni zadostne znanstvene 

gotovosti, da ni tveganj za okolje in 

zdravje, ki bi izhajala iz uporabe GSO, so 

države članice pristojne, da sprejmejo 

ukrepe za obvladovanje tveganja na 

nacionalni ravni. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  38 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Raven varovanja zdravja ljudi in živali 

ter varstva okolja, doseženega s postopkom 

odobritve iz Uredbe (ES) št. 1829/2003, 

zahteva enotno znanstveno oceno po vsej 

Uniji in ta uredba tega ne bi smela 

spreminjati. Zato v izogib poseganju v 

pristojnosti, podeljene ocenjevalcem 

tveganja in odgovornim za obvladovanje 

tveganja na podlagi Uredbe (ES) št. 

1829/2003, države članice ne bi smele 

imeti pravice uporabiti razlogov, ki se 

nanašajo na tveganja za zdravje in okolje, 

ki bi jih bilo treba obravnavati v skladu s 

postopkom, že vzpostavljenim z Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, zlasti s členi 10, 22 in 

34. 

(10) Raven varovanja zdravja ljudi in živali 

ter varstva okolja, doseženega s postopkom 

odobritve iz Uredbe (ES) št. 1829/2003, 

zahteva enotno znanstveno oceno po vsej 

Uniji, ki jo je treba v skladu s sklepi Sveta 

o GSO, ki jih je Svet za okolje sprejel 4. 

decembra 2008, spremeniti, da bi 

izboljšali kakovost postopka. Do takrat je 

treba državam članicam dovoliti uporabo 
razlogov, ki se nanašajo na tveganja za 

zdravje in okolje, zlasti kadar delujejo na 

podlagi pomislekov civilne družbe v svoji 

državi. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Izboljšati je treba ocenjevanje tveganja GSO na ravni EU. Agencija EFSA mora izvesti 

reforme, da bo postopek odobritve GSO zagotavljal najvišjo raven varovanja zdravja 

državljanov in okolja ter torej vključeval oceno dolgoročnih učinkov GSO, učinkov na 

neciljne organizme, negativne učinke na biotsko raznovrstnost ter vključitev različnih 

znanstvenih mnenj, kot je navedeno v sklepih Sveta o GSO iz decembra 2008. 

 

Predlog spremembe  39 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Ukrepi držav članic, sprejeti na 

podlagi te uredbe, bi morali biti zajeti v 

postopek pregleda in obveščanja na ravni 

Unije z vidika delovanja notranjega trga. 

Glede na raven pregleda in obveščanja iz 

te uredbe ni treba še dodatno predvideti 

uporabe Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta15. Spremembe 

Uredbe (ES) št. 1829/2003 s to uredbo 

zagotavljajo državam članicam, da lahko 

na delu ali na celotnem svojem ozemlju 

omejijo ali prepovejo uporabo GSO ali 

gensko spremenjenih živil in krme, in 

sicer za celotno obdobje trajanja 

odobritve, pod pogojem, da je poteklo 

obdobje mirovanja, med katerim so 

Komisija in druge države članice imele 

možnost podati pripombe na predlagane 

ukrepe. Zadevna država članica bi morala 

zato osnutek teh ukrepov najmanj 3 

mesece pred njihovim sprejetjem 

predložiti Komisiji in drugim državam 

članicam, da bi jim tako omogočila podajo 

pripomb, v tem obdobju pa ne bi smela 

sprejeti in izvajati teh ukrepov. Po poteku 

določenega obdobja mirovanja bi morala 

imeti država članica možnost, da sprejme 

ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 

kot so bili spremenjeni, da bi se 

upoštevale pripombe Komisije ali držav 

črtano 
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članic. Države članice bi morale imeti 

možnost, da Komisijo obvestijo o ukrepih, 

sprejetih na podlagi te uredbe, preden se 

proizvod, na katerega se ukrepi nanašajo, 

odobri, tako da omejitev ali prepoved 

začne veljati od datuma začetka 

veljavnosti odobritve Unije. 

__________________  

15 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 o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 37). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Ukrepi držav članic, sprejeti na 

podlagi te uredbe, bi morali biti zajeti v 

postopek pregleda in obveščanja na ravni 

Unije z vidika delovanja notranjega trga. 

Glede na raven pregleda in obveščanja iz te 

uredbe ni treba še dodatno predvideti 

uporabe Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta15. Spremembe Uredbe 

(ES) št. 1829/2003 s to uredbo zagotavljajo 

državam članicam, da lahko na delu ali na 

celotnem svojem ozemlju omejijo ali 

prepovejo uporabo GSO ali gensko 

spremenjenih živil in krme, in sicer za 

celotno obdobje trajanja odobritve, pod 

(11) Ukrepi držav članic, sprejeti na 

podlagi te uredbe, bi morali biti zajeti v 

postopek pregleda in obveščanja na ravni 

Unije z vidika delovanja notranjega trga. 

Glede na raven pregleda in obveščanja iz te 

uredbe ni treba še dodatno predvideti 

uporabe Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta15. Spremembe Uredbe 

(ES) št. 1829/2003 s to uredbo zagotavljajo 

državam članicam, da lahko na delu ali na 

celotnem svojem ozemlju omejijo ali 

prepovejo uporabo GSO ali gensko 

spremenjenih živil in krme, in sicer za 

celotno obdobje trajanja odobritve, pod 
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pogojem, da je poteklo obdobje mirovanja, 

med katerim so Komisija in druge države 

članice imele možnost podati pripombe na 

predlagane ukrepe. Zadevna država članica 

bi morala zato osnutek teh ukrepov 

najmanj 3 mesece pred njihovim sprejetjem 

predložiti Komisiji in drugim državam 

članicam, da bi jim tako omogočila podajo 

pripomb, v tem obdobju pa ne bi smela 

sprejeti in izvajati teh ukrepov. Po poteku 

določenega obdobja mirovanja bi morala 

imeti država članica možnost, da sprejme 

ukrepe, kot so bili prvotno predlagani ali 

kot so bili spremenjeni, da bi se upoštevale 

pripombe Komisije ali držav članic. 

Države članice bi morale imeti možnost, da 

Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih na 

podlagi te uredbe, preden se proizvod, na 

katerega se ukrepi nanašajo, odobri, tako 

da omejitev ali prepoved začne veljati od 

datuma začetka veljavnosti odobritve 

Unije. 

pogojem, da je poteklo obdobje mirovanja, 

med katerim so Komisija in druge države 

članice imele možnost podati nezavezujoče 

pripombe na predlagane ukrepe. Zadevna 

država članica bi morala zato osnutek teh 

ukrepov najmanj 3 mesece pred njihovim 

sprejetjem predložiti Komisiji in drugim 

državam članicam, da bi jim tako 

omogočila podajo nezavezujočih pripomb, 

v tem obdobju pa ne bi smela sprejeti in 

izvajati teh ukrepov. Po poteku določenega 

obdobja mirovanja bi morala imeti država 

članica možnost, da sprejme ukrepe, kot so 

bili prvotno predlagani ali kot so bili 

spremenjeni, da bi se upoštevale pripombe 

Komisije ali držav članic. Države članice 

bi morale imeti možnost, da Komisijo 

obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te 

uredbe, preden se proizvod, na katerega se 

ukrepi nanašajo, odobri, tako da omejitev 

ali prepoved začne veljati od datuma 

začetka veljavnosti odobritve Unije. 

__________________ __________________ 

15 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 o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 37). 

15 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 o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 37). 

Or. it 

 

Predlog spremembe  41 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) V primeru ko se je proizvod zakonito 

uporabljal, preden je država članica 

sprejela ukrepe na podlagi te uredbe, bi 

bilo treba nosilcem dejavnosti zagotoviti 

črtano 
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dovolj časa za postopen umik proizvoda s 

trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  42 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) V primeru ko se je proizvod zakonito 

uporabljal, preden je država članica 

sprejela ukrepe na podlagi te uredbe, bi 

bilo treba nosilcem dejavnosti zagotoviti 

dovolj časa za postopen umik proizvoda s 

trga. 

(12) V primeru ko je bil proizvod zakonito 

dan na trg, preden je država članica 

sprejela ukrepe na podlagi te uredbe, bi 

bilo treba nosilcem dejavnosti zagotoviti 

dovolj časa za postopen umik proizvoda s 

trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izraz „dajanje na trg“ je najbolj pogosto uporabljen termin in s pravnega vidika bolj 

ustrezen, saj je opredelitev že podana v členu 2(14) Uredbe 1829/2003. Poleg pravne 

negotovosti bi prišlo tudi do težav pri izvajanju in skladnosti, saj bi lahko imeli primer, ko ena 

država članica prepove uporabo, za dajanje na trg pa ni nič predvideno. Iz pravnih in 

praktičnih razlogov bi moral biti pravilen izraz „dajati na trg“. 

 

Predlog spremembe  43 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Ukrepi, sprejeti na podlagi te uredbe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

GSO ali gensko spremenjenih živil in 

krme, ne bi smeli vplivati na uporabo teh 

proizvodov in proizvodov, ki izvirajo iz 

njihove porabe, v drugih državah 

članicah. Ta uredba in nacionalni ukrepi, 

sprejeti na njeni podlagi, ne bi smeli 

posegati v zahteve prava Unije v zvezi z 

nenamerno in neizogibno prisotnostjo 

gensko spremenjenega materiala ter 

drugih proizvodov in ne bi smeli vplivati 

na dajanje na trg ter uporabo proizvodov, 

ki so skladni s temi zahtevami. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba črtati zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve na 

ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 

 

Predlog spremembe  44 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uredbo (ES) št. 1829/2003 bi bilo 

treba ustrezno spremeniti – 

(14) Uredbo (EU) št. 182/2011 bi bilo zato 

treba ustrezno spremeniti – 

Or. en 

Obrazložitev 

To izjavo je treba spremeniti zaradi predlogov sprememb, ki spreminjajo postopek odobritve 

na ravni EU, kot je predlagal predsednik Komisije. 
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Predlog spremembe  45 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[…] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe 46: Kot je obljubil predsednik Komisije, je pravila o 

odobritvi GSO treba spremeniti. Komisija je priznala, da je odobritev GSO poseben primer, 

saj se glasovanje v odborih večinoma konča „brez mnenja“. Uredbo 182/2011 je torej treba 

spremeniti, da bi v teh primerih Komisiji zagotovili jasno vodilo. Ohranitev pravil na ravni 

EU, kakršna so zdaj, ni rešitev. 

 

Predlog spremembe  46 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Uredba (EU) št. 182/2011 se spremeni: 

 
(1) Vstavi se naslednja uvodna izjava 11a 

(novo): 

 (11a) (novo) Področje odobritev GMO, 

bodisi na podlagi Direktive 2001/18/ES ali 

Uredbe (ES) št. 1829/2003, je edino 

področje, na katerem redno ne pristojni 

odbor ne Svet ne sprejmeta mnenja 

(dosežena ni niti kvalificirana večina za 

odobritev niti proti njej). Ker gre za 

področje, ki je za evropske državljane 

posebej pomembno, potrebuje Komisija 
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jasno vodilo, kako naj ravna v tovrstnih 

primerih. 

 
(2) Uvodna izjava 14 se spremeni: 

 
(14) Z namenom poiskati uravnoteženo 

rešitev bo Komisija pri preučevanju 

sprejetja drugih osnutkov izvedbenih 

aktov na posebej občutljivih področjih, kot 

so davki, zdravje potrošnikov, varnost 

hrane in zaščita okolja, v največji možni 

meri ravnala tako, da ne bo nasprotovala 

prevladujočemu stališču, ki se bo morda v 

odboru za pritožbe pojavilo v zvezi z 

ustreznostjo izvedbenega akta. Kar zadeva 

občutljivo področje odobritev GSO, se 

osnutek izvedbenega akta, s katerim se 

odobri GSO, ne sprejme, v kolikor 

sprejetju nasprotuje navadna večina 

članov odbora. 

 
(3) V členu 6 se vstavi naslednji odstavek 

3a (novo): 

 
(3a) (novo) „Kadar mnenje v skladu z 

drugim pododstavkom odstavka 3 ni 

podano in kadar se osnutek izvedbenega 

akta nanaša na vlogo za odobritev GSO v 

skladu z Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo 

(ES) št. 1829/2003, Komisija osnutka 

izvedbenega akta ne sprejme.“ 

 (4) V členu 11 se vstavi naslednji drugi 

pododstavek: 

 „Kadar se osnutek izvedbenega akta 

nanaša na vlogo za odobritev GSO v 

skladu z Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo 

(ES) št. 1829/2003 in kadar se je Evropski 

parlament izrekel proti odobritvi, npr. z 

resolucijo, Komisija osnutka izvedbenega 

akta ne sprejme.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe 45: Kot je obljubil predsednik Komisije, je pravila o 

odobritvi GSO treba spremeniti. Komisija je priznala, da je odobritev GSO poseben primer, 

saj se glasovanje v odborih večinoma konča „brez mnenja“. Uredbo 182/2011 je torej treba 

spremeniti, da bi v teh primerih Komisiji zagotovili jasno vodilo. Ohranitev pravil na ravni 
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EU, kakršna so zdaj, ni rešitev. 

 

Predlog spremembe  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

črtano 

a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe; 

 

b) sorazmerni in nediskriminacijski.  

Or. it 

 

Predlog spremembe  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

1. Države članice lahko v okviru 

obvladovanja tveganj sprejmejo ukrepe, ki 

omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, če pri teh 

proizvodih na podlagi ocene tveganja ni 

mogoče z gotovostjo izključiti tveganja za 

okolje in zdravje. Ti ukrepi morajo 
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temeljiti na dejavnikih, ki so skladni s 

pravom Unije, ter morajo biti sorazmerni 

in nediskriminatorni.  

Or. it 

 

Predlog spremembe  49 

Lynn Boylan 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2002 

Člen 34a – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo uporabo 

proizvodov iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrenih na podlagi te uredbe, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

1. Države članice lahko sprejmejo ukrepe, 

ki omejujejo ali prepovedujejo dajanje na 

trg za proizvode iz členov 3(1) in 15(1), 

odobrene na podlagi te uredbe, pod 

pogojem, da so ti ukrepi: 

Or. en 

Obrazložitev 

Izraz „dajanje na trg“ je najbolj pogosto uporabljen termin in s pravnega vidika bolj 

ustrezen, saj je opredelitev že podana v členu 2(14) Uredbe 1829/2003. Poleg pravne 

negotovosti bi prišlo tudi do težav pri izvajanju in skladnosti, saj bi lahko imeli primer, ko ena 

država članica prepove uporabo, za dajanje na trg pa ni nič predvideno. Iz pravnih in 

praktičnih razlogov bi moral biti pravilen izraz „dajati na trg“. 

 

Predlog spremembe  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

črtano 
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nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003 

Člen 34a – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe; 

(a) razumni in temeljijo na zahtevah za 

integriteto proizvodov, prehrano, 

varovanje zdravja in varnost, ki jih 

neodvisno oceni država članica na podlagi 

ocene tveganja, ki jo pripravijo njeni 

pristojni organi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe; 

a) razumni in temeljijo na pomembnih 

razlogih v skladu s pravom Unije, v 

nobenem primeru pa niso v nasprotju z 

oceno tveganja, izdelano na podlagi te 

uredbe, ter tako ne posegajo v pristojnosti 

odgovornih za obvladovanje tveganja; 

Or. it 
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Predlog spremembe  53 

Eleonora Evi 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) sorazmerni in nediskriminacijski. črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  54 

Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003  

Člen 34a – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ba) ne kršijo načela prostega gibanja 

blaga, določenega v Pogodbi o delovanju 

Evropske unije, in če spoštujejo posebna 

pravila za označevanje, ki se uporabljajo 

za živilske proizvode in krmo, pridobljene 

iz GSO, in ki so določena v uredbah (ES) 

št. 1829/2003 in (ES) št. 1830/2003. 

Or. it 

Predlog spremembe  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1829/2003 

Člen 34a – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Ta uredba državam članicam ne 

preprečuje, da se neodvisno odločajo, ali 
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bodo na svojem ozemlju ohranile ali 

uvedle omejitve in prepovedi zasebnega in 

javnega preskušanja GSO, če je to 

potrebno za zagotovitev skladnosti z 

zahtevami za javno zdravje in varnost, 

biotsko raznovrstnost in obstoječo 

biokmetijsko proizvodnjo. 

Or. en 

 


