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P8_TA(2015)0004 

Mogućnost država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski 

modificiranih organizama (GMO-a) ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. siječnja 2015. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj 

genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području 

(10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10972/3/2014 – C8-0145/2014), 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 9. prosinca 

2010.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. siječnja 2011.2, 

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju3 o prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2010)0375), 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 10. prosinca 2014. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 8. točkom 

(a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 69. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za okoliš, javno zdravlje i 

                                                 
1  SL C 54, 19.2.2011., str. 51. 
2  SL C 104, 2.4.2011., str. 62. 
3  SL C 33E, 5.2.2013., str. 350. 



 

 

sigurnost hrane (A8-0038/2014), 

1. usvaja sljedeće stajalište u drugom čitanju; 

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC2-COD(2010)0208 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 13. siječnja 2015. radi 

donošenja Direktive (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 

2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski 

modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području 

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2015/412.) 


