EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 25.2.2015.
COM(2015) 83 final
2010/0208 (COD)

MIŠLJENJE KOMISIJE
na temelju članka 294. stavka 7. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije
o izmjenama koje Europski parlament predlaže
u pogledu stajališta Vijeća
u pogledu prijedloga
Direktive Europskog parlamenta i Vijeća
o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u odnosu na mogućnost da države članice ograniče ili
zabrane uzgoj genetički modificiranih organizama (GMO) na svojem državnom
području
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1.

UVOD
Člankom 294. stavkom 7. točkom (c) Ugovora u funkcioniranju Europske unije
predviđa se da Komisija treba dati mišljenje o izmjenama koje predlaže Europski
parlament u drugom čitanju. Komisija u nastavku izlaže svoje mišljenje o izmjenama
koje predlaže Parlament.
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POZADINA
Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću:

14. srpnja 2010.

Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora:

9. prosinca 2010.

Datum mišljenja Europskog parlamenta, prvo čitanje:

5. srpnja 2011.

Datum slanja izmijenjenog prijedloga:

[*]

Datum donošenja stajališta Vijeća, prvo čitanje**:

23. srpnja 2014.

Datum mišljenja Europskog parlamenta, drugo čitanje:

13. siječnja 2015.

*

Komisija nije pripremila izmijenjeni prijedlog već je izrazila svoje stavove o
izmjenama Parlamenta u dokumentu pod nazivom „Komunikacija Komisije o
djelovanju u vezi s mišljenjima i rezolucijama koje je Parlament donio na
sjednici održanoj u srpnju 2011.” (dokument SP (2011)8072), poslanom
Europskom parlamentu 8. rujna 2011.

**

Komisija je izrazila svoje mišljenje o izmjenama Vijeća u dokumentu pod
nazivom „Komunikacija Komisije u pogledu stajališta Vijeća u prvom čitanju
radi donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2001/18/EZ u odnosu na mogućnost da države članice ograniče ili zabrane
uzgoj genetički modificiranih organizama (GMO) na svojem državnom
području” (dokument COM(2014) 570 final/završna verzija), poslanom
Europskom parlamentu 10. rujna 2014.
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3.

SVRHA PRIJEDLOGA
Europska unija (EU) donijela je sveobuhvatni pravni okvir za odobravanje proizvoda
koji sadržavaju genetički modificirane organizme ili su dobiveni iz njih (GMO-ovi).
Postupak izdavanja odobrenja obuhvaća upotrebu GMO-ova u svrhu prehrane ljudi
ili životinja, industrijske obrade i uzgoja te korištenje proizvoda dobivenih iz GMOova za prehranu ljudi i životinja.
Sustavom za izdavanje odobrenja EU-a žele se izbjeći štetni učinci GMO-ova na
zdravlje ljudi i životinja te okoliš i uspostaviti unutarnje tržište za te proizvode.
Izdavanje odobrenja prije stavljanja GMO-ova na tržište uređeno je dvama
zakonodavnim instrumentima, Direktivom 2001/18/EZ o namjernom uvođenju u
okoliš genetski modificiranih organizama1 i Uredbom (EZ) br. 1829/2003 o genetski
modificiranoj hrani i hrani za životinje2. U obama dokumentima utvrđene su norme
za procjenu potencijalnih rizika za zdravlje ljudi i životinja te okoliš koje se temelje
na znanstvenim saznanjima te zahtjevi u vezi s označivanjem. Nadalje, u Uredbi
(EZ) br. 1830/20033 navode se pravila o sljedivosti i označivanju GMO-ova te
sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od GMO-ova.
U ožujku 2009. Vijeće je odbilo prijedloge Komisije kojima se zahtijevalo da
Austrija i Mađarska stave izvan snage nacionalne zaštitne mjere jer, prema mišljenju
Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), nisu bile dovoljno znanstveno
utemeljene sukladno zakonodavstvu EU-a. Nakon toga skupina od 13 država članica4
od Komisije je zatražila da pripremi prijedloge kojima bi se državama članicama
omogućilo da odluče o uzgoju GMO-ova5.
U cilju kombiniranja sustava izdavanja odobrenja Europske unije za GMO-ove koji
se temelji na znanosti sa slobodom država članica u odlučivanju žele li uzgajati
genetički modificirane usjeve na svojem državnom području, Komisija je u srpnju
2010. donijela ovaj zakonodavni prijedlog. Njime se osigurava pravni temelj za
GMO-ove u pravnom okviru EU-a kojim se državama članicama omogućuje da
ograniče ili zabrane uzgoj GMO-ova odobrenih na razini EU-a na cijelom svojem
državnom području ili na jednom njegovu dijelu. Te se zabrane ili ograničenja
trebaju temeljiti na načelima koja nisu načela obuhvaćena procjenom rizika za
zdravlje ili okoliš u okviru sustava izdavanja odobrenja EU-a.

4.

MIŠLJENJE
ČITANJU

KOMISIJE

O IZMJENAMA

EUROPSKOG

PARLAMENTA U DRUGOM

Europski parlament izglasao je u drugom čitanju pročišćeni tekst koji sadržava niz
izmjena teksta stajališta Vijeća u prvom čitanju. Tekst je rezultat pregovora između
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Komisija prihvaća sve izmjene koje je
izglasao Europski parlament.
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SL L 106, 17.4.2001., str. 1.
SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
SL L 268, 18.10.2003., str. 24.
Austrija, Bugarska, Cipar, Grčka, Mađarska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska,
Poljska i Slovenija.
Rasprave su se održale na sastancima Vijeća 2. ožujka, 23. ožujka i 25. lipnja 2009.
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