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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 60. seji, 4. 11. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z
možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo
gensko spremenjenih živil in krme, EPA 828-VII, EU U 608
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 60. seji 4. 11. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z moţnostjo
drţav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko
spremenjenih ţivil in krme, EPA 828-VII, EU U 608, ki ga je Drţavnemu zboru na
podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in
Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10
in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala mag. Tanja Strniša, drţavna sekretarka na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Obrazloţila je dosedanji potek obravnave
zakonodajnega akta, namen in predlagane rešitve v njem in predstavila predlog
stališča RS. Pojasnila je, da Evropska komisija predlaga spremembo veljavnih
pravnih pravil za odobritev gensko spremenjenih organizmov (v nadaljevanju: GSO).
Predlog drţavam članicam dopušča omejitev ali prepoved uporabe GSO ter gensko
spremenjenih ţivil in krme, zajetih v pravni okvir za GSO, na delu ali na celotnem
svojem ozemlju, in sicer kot dopolnilo k moţnostim, ki jih drţave članice ţe imajo na
podlagi Direktive (EU 2015/412). Cilje, h katerim stremi Evropska komisija in sicer v
večji meri obravnavati posamezne pomisleke drţav članic, bi v skladu s stališčem RS
bolje dosegli z zagotovitvijo neodvisnih raziskav in oblikovanjem skupnih pravil na
ravni EU o označevanju ţivil.
V okviru razprave so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
odgovarjali na vprašanja članov komisije o politikah EU in Slovenije v zvezi z
odobritvijo oziroma zavrnitvijo GSO.
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Člani komisije ugotavljajo, da ima EU vzpostavljen celovit pravni okvir za odobritev,
sledljivost in označevanje GSO in gensko spremenjenih ţivil in krme glede na
predlagani pravni okvir se ne bi smeli trţiti nobeni GSO oziroma nobena gensko
spremenjena ţivila ali krma, ki niso pridobili dovoljenja in da Evropska agencija za
varnost hrane opravi dokončno znanstveno oceno dokumentacije, predloţene z
vlogo. Opozarjajo pa na vprašanje odobritve glede gojenja. V zvezi s tem je bilo
pojasnjeno, da so GSO za gojenje ţe zajeti v Direktivi (EU 2015/412). Za seme pa
velja ničelna toleranca.
Člani komisije izraţajo skrb zaradi novih mednarodnih obveznosti EU, ki naj bi
izhajale iz sklenitve čezatlantskega partnerstva za trgovino in naloţbe (v
nadaljevanju: TTIP). V primeru, da bo vključeval tudi področje GSO, izpostavljajo
razlike glede pristopa drţav članic EU in ZDA h GSO. Obstaja bojazen, da bo
čezatlantsko partnerstvo prevladalo nad zakonodajo EU in bo le-ta sledila
ameriškemu sistemu o GSO, s čimer bo dodatno ogroţena pravna varnost evropskih
potrošnikov. Člani komisije so bili seznanjeni, da trenutno še ni moţno oceniti v
kolikšni meri bodo drţave članice EU izpostavljene liberalnejšemu odnosu ZDA do
GSO.
Člani komisije tudi izpostavljajo odnos do tretjih drţav glede obravnavanja pretoka
tujih ţivil in krme. Ugotavlja se, da se ne bi smeli trţiti nobeni GSO oziroma nobena
gensko spremenjena ţivila ali krma, ki ni pridobila dovoljenja v skladu s pravili EU.
Člani komisije se strinjajo, da glede na prost pretok na notranjem trgu in globaliziran
pretok blaga ter veliko število udeleţenih v proizvodnih verigah pri industrijski
proizvodnji ţivil in krme, GSO prinašajo veliko tveganja in negotovosti. Opozarjajo,
da mnoge skupine prebivalstva izraţajo dvom glede gensko spremenjenih
organizmov. Menijo, da so potrebna jasna pravila glede označevanja, ki bi
potrošnikom omogočala ustrezno odločanje. V okviru preglednega označevanja bi
bilo treba razumljivo prikazati tudi uporabo gensko spremenjene krme v proizvodnji
ţivil ţivalskega izvora.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z
moţnostjo drţav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko
spremenjenih ţivil in krme, EPA 828-VII, EU U 608.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.

Sekretarka
Lilijana Ţurman, l.r.

Podpredsednik
Bojan Kekec, l. r.

