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DIREKTIVA 2008/27/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 11. marca 2008
o spremembi Direktive 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v
okolje, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje
ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2001/18/ES.
Ti ukrepi so namenjeni prilagoditvi določenih prilog,
določitvi meril za obvestitev ter določitvi minimalnih
pragov. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive
2001/18/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z
novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v
skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktivo 2001/18/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker so spremembe Direktive 2001/18/ES s to direktivo
tehnične narave in zadevajo le postopke odbora, ni treba,
da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo.
Določbe v ta namen torej niso potrebne –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
(1)

(3)

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta
določa, da je treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o
določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih
izvedbenih pooblastil (4).

Člen 1
Spremembe
Direktiva 2001/18/ES se spremeni:

(2)

(3)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom
2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s
pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in za
spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med
drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem tega akta z novimi nebistvenimi določbami.

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) glede Sklepa 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne
akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251
Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da
bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s
pregledom.

(1) UL C 161, 13.7.2007, str. 45.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni
objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.
(3) UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003,
str. 24).
(4) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s
Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(5) UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

1. člen 16(2) in (3) se nadomesti z naslednjim:

„2.
Določijo se merila in zahtevane informacije iz
odstavka 1, pa tudi ustrezne zahteve za povzetek dokumentacije. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih
določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo
po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom v
skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
30(3). Merila in zahtevane informacije so take, da zagotavljajo visoko raven varnosti za zdravje ljudi in okolje ter
temeljijo na znanstvenih dokazih, ki so na voljo za tako
varnost, in na izkušnjah, pridobljenih pri sproščanju
primerljivih GSO.

Zahteve iz člena 13(2) se nadomestijo z zahtevami, sprejetimi v skladu s prvim pododstavkom, in uporabi se
postopek iz člena 13(3), (4), (5) in (6) ter členov 14 in 15.
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3.
Preden se začne regulativni postopek s pregledom iz
člena 30(3) za odločanje o merilih in zahtevanih informacijah iz odstavka 1, da Komisija predlog na voljo javnosti.
Javnost lahko Komisiji sporoči pripombe v 60 dneh. Komisija te pripombe skupaj z analizo posreduje odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 30.“;

2. člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.
Za proizvode, v zvezi s katerimi ni mogoče izključiti
naključnih ali tehnično neizogibnih sledov dovoljenih GSO,
se lahko določi vrednost praga, pod katero teh proizvodov
ni treba označevati v skladu z določbo iz odstavka 1.
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„2.
Določijo se pogoji za izvajanje odstavka 1 brez
podvajanja ali ustvarjanja neskladnosti z obstoječimi določbami glede označevanja iz obstoječe zakonodaje Skupnosti.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih
določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo
v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
30(3). Pri tem bi bilo treba ustrezno upoštevati določbe
glede označevanja, ki so jih države članice določile v skladu
z zakonodajo Skupnosti.“;

6. člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27
Prilagoditve prilog tehničnemu napredku

Določijo se vrednosti pragov glede na zadevni proizvod.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih
določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo
v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
30(3).“;

3. člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.
Pri proizvodih, namenjenih neposredni predelavi, se
odstavek 1 ne uporablja za sledove dovoljenih GSO v
deležu, ki ne presega praga 0,9 % ali manj, pod pogojem,
da gre za naključne ali tehnično neizogibne sledove.

Določijo se lahko vrednosti pragov iz prvega pododstavka.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih
določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo
v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
30(3).“;

4. člen 23(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.
V 60 dneh po prejemu informacij države članice se
sprejme odločitev o ukrepu, ki ga je ta država članica sprejela v skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2). Za
izračun 60-dnevnega obdobja se ne upošteva čas, v katerem
Komisija čaka dodatne informacije, ki jih je morda zahtevala od prijavitelja, ali pridobiva mnenje znanstvenega-(ih)
odbora-(ov), s katerim-(i) se je posvetovala. Čas, v katerem
Komisija čaka mnenje znanstvenega-(ih) odbora-(ov), ne
sme presegati 60 dni.

Prav tako se ne upošteva čas, ki ga Svet potrebuje za ukrepanje v skladu z regulativnim postopkom iz člena 30(2).“;

5. člen 26(2) se nadomesti z naslednjim:

Prilagoditve oddelkov C in D Priloge II, Prilog III do VI in
oddelka C Priloge VII tehničnemu napredku, namenjene
spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo
v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena
30(3).“;

7. člen 30(3) se nadomesti z:

„3
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen
5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju
določb člena 8 Sklepa.“;

8. v Prilogi II se prvi odstavek nadomesti z:

„Priloga na splošno opisuje cilj, ki naj se doseže, elemente,
ki naj se proučijo, ter splošna načela in metodologijo, ki
jim je treba slediti za izvedbo ocene tveganja za okolje
(OTO) iz členov 4 in 13. V skladu z regulativnim
postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo tehnična navodila, ki bodo v pomoč pri izvajanju in razlagi te priloge.“;

9. v Prilogi IV se uvodni del nadomesti z:

„Priloga na splošno opisuje dodatne informacije, ki jih je
treba zagotoviti v primeru prijave za dajanje v promet, in
informacije o zahtevah označevanja glede GSO kot proizvodov ali v proizvodih, ki se nameravajo dati v promet, in
GSO, izvzetih po drugem pododstavku člena 2(4). V skladu
z regulativnim postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo
tehnična navodila, na primer za opis, kako se namerava
proizvod uporabljati, za spodbujanje izvajanja in razlage
te priloge. Označevanje izvzetih organizmov, kot zahteva
člen 26, se izpolni z zagotovitvijo ustreznih priporočil za
uporabo in njeno omejitev.“;
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Člen 3

10. v Prilogi VII se prvi in drugi odstavek nadomestita z:
„Priloga na splošno opisuje cilj, ki naj se doseže, in splošna
načela, ki jim je treba slediti pri oblikovanju načrta spremljanja iz členov 13(2) in 19(3) ter člena 20. V skladu z
regulativnim postopkom iz člena 30(2) se lahko sestavijo
tehnična navodila, ki bodo v pomoč pri izvajanju in razlagi
te priloge.“
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Naslovniki
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednik

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

