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 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var 

ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10972/3/2014 – C8-0145/2014), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 9. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 28. janvāra atzinumu2, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0375), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 69. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ieteikumus 

otrajam lasījumam (A8-0038/2014), 

1. apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Padomes nostāja 

1. atsauce 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu, 

 

                                                 
1 OV C 54, 19.2.2011., 51. lpp. 
2 OV C 104, 2.4.2011., 62. lpp. 
3 OV C 033E, 5.2.2013., 350. lpp. 
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Grozījums Nr.  2 

Padomes nostāja 

2. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(2) Saskaņā ar minēto tiesisko regulējumu 

attiecībā uz audzēšanai paredzētiem ĢMO 

jāveic individuāls riska novērtējums, pirms 

tiek dota atļauja to laišanai Savienības tirgū 

saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 

II pielikumu. Minētās atļauju piešķiršanas 

procedūras mērķis ir nodrošināt cilvēku 

dzīves un veselības, dzīvnieku veselības un 

labturības, vides un patērētāju interešu 

augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus 

nodrošinot iekšējā tirgus efektīvu darbību. 

Būtu jāpanāk un jāsaglabā vienlīdz augsts 

veselības un vides aizsardzības līmenis 

visā Savienības teritorijā. 

(2) Saskaņā ar minēto tiesisko regulējumu 

attiecībā uz audzēšanai paredzētiem ĢMO 

jāveic individuāls riska novērtējums, pirms 

tiek dota atļauja to laišanai Savienības tirgū 

saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 

II pielikumu, ņemot vērā gan ĢMO tiešo 

un netiešo, gan tūlītējo un vēlāko, gan 

kumulatīvo ilgstošo ietekmi uz cilvēka 

veselību un vidi. Šāds riska novērtējums 

nodrošina lēmumu pieņemšanas 

procesam zinātniskos ieteikumus un tam 

seko lēmums par risku pārvaldību, kurā 

tiek ņemti vērā arī citi leģitīmi faktori, kas 

attiecas uz izskatāmo jautājumu. Minētās 

atļauju piešķiršanas procedūras mērķis ir 

nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 

dzīvnieku veselības un labturības, vides un 

patērētāju interešu augsta līmeņa 

aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 

tirgus efektīvu darbību. Būtu jāpanāk un 

jāsaglabā vienlīdz augsts veselības, vides 

un patērētāju aizsardzības līmenis visā 

Savienības teritorijā. Saistībā ar šo 

direktīvu un tās turpmāko īstenošanu 

vienmēr ir jāņem vērā piesardzības 

princips. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Padomes nostāja 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (2a) Kā minēts Vides padomes 2008. gada 

4. decembra secinājumos ("Padomes 
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2008. gada secinājumi"), ir jāpilnveido 

Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā 

noteiktā riska novērtējuma īstenošana, jo 

īpaši attiecībā uz ģenētiski modificētu 

kultūraugu ilgtermiņa ietekmi uz vidi, kā 

arī to iespējamo ietekmi uz 

blakusorganismiem, uztvērējvides 

īpatnībām un to ģeogrāfisko apgabalu 

īpatnībām, kuros tiktu kultivēti ģenētiski 

modificētie kultūraugi, potenciālo ietekmi 

uz vidi, ko radītu izmaiņas tādu herbicīdu 

lietošanā, kuri saistīti ar 

herbicīdizturīgiem ģenētiski modificētiem 

kultūraugiem, ilgstošu tiešo un netiešo 

ietekmi, kā arī zinātniski neskaidriem 

jautājumiem. Tādēļ Komisijai jo īpaši 

būtu jānodrošina, ka īstenošanas regula 

par vides riska novērtējumu ĢMO, kurā 

ņemti vērā iepriekšminētie apsvērumi, tiek 

pieņemta ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 

šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.  

 

Grozījums Nr.  4 

Padomes nostāja 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (2b) Ir jāņem vērā politiskais konteksts un 

jo īpaši politiskā apņemšanās, ko 

2014. gada jūlijā pauda jaunievēlētais 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, proti, 

nevilcinoties pārskatīt esošo lēmumu 

pieņemšanas procesu, kas tiek īstenots 

attiecībā uz ģenētiski modificētiem 

organismiem, lai panāktu, ka 

demokrātiski ievēlētu valdību viedoklis ir 

ne mazāk svarīgs kā zinātnisko aprindu 

viedoklis. ĢMO nebūtu jāatļauj pretēji 

lielākās daļas demokrātiski ievēlētu 

valdību un Eiropas Parlamenta deputātu 

gribai. 
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Grozījums Nr.  5 

Padomes nostāja 

2.c apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (2c) Ir jānodrošina, ka šajā jomā tiek 

veikti objektīvi un neatkarīgi pētījumi, 

nostiprinot ieguldījumus pētniecībā, lai 

iegūtu vairāk zinātnes atzinumu par 

ģenētiski modificētiem produktiem un to 

lietošanas sekām. Šo pētījumi rezultāti 

būtu jāpublicē un jāveicina debates par šo 

jautājumu. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Padomes nostāja 

5. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšana ir 

jautājums, kam rūpīgāk pievēršas 

dalībvalstu līmenī. Jautājumi, kas saistīti ar 

ĢMO laišanu tirgū un importu, arī turpmāk 

būtu jāregulē Savienības līmenī, lai 

aizsargātu iekšējo tirgu. Tomēr attiecībā uz 

audzēšanu atsevišķos gadījumos var būt 

vajadzīga elastīgāka pieeja, jo, ņemot vērā 

šā jautājuma saikni ar zemes izmantojumu, 

vietējām lauksaimniecības struktūrām, kā 

arī dzīvotņu, ekosistēmu un ainavu 

aizsardzību un saglabāšanu, tam ir liela 

nozīme valsts, reģionālā un vietējā mērogā. 

Šādam elastīgumam nebūtu nelabvēlīgi 

jāietekmē vienotā atļaujas piešķiršanas 

procedūra, jo īpaši novērtējuma process. 

(5) Pieredze liecina, ka ĢMO audzēšana ir 

jautājums, kam rūpīgāk pievēršas 

dalībvalstu līmenī. Jautājumi, kas saistīti ar 

ĢMO laišanu tirgū un importu, arī turpmāk 

būtu jāregulē Savienības līmenī, lai 

aizsargātu iekšējo tirgu. Tomēr attiecībā uz 

audzēšanu atsevišķos gadījumos var būt 

vajadzīga elastīgāka pieeja, jo, ņemot vērā 

šā jautājuma saikni ar zemes izmantojumu, 

vietējām lauksaimniecības struktūrām, kā 

arī dzīvotņu, ekosistēmu, ainavu 

aizsardzību un augu dabīgo genotipu 

saglabāšanu, tam ir liela nozīme valsts, 

reģionālā un vietējā mērogā. Turklāt var 

būt, ka saskaņotajā veselības un vides 

apdraudējuma risku novērtējumā 

uzmanība nav pievērsta visai iespējamai 

ietekmei, kāda ir ĢMO audzēšanai 

dažādos reģionos un vietējās ekosistēmās. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 2. panta 

2. punktu dalībvalstīm ir nodrošināta 

iespēja pieņemt juridiski saistošus aktus, 
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ar ko tās ierobežo vai aizliedz konkrētu 

ĢMO vai ĢMO grupas, ko definē, 

pamatojoties uz kultūraugu šķirni vai 

raksturīgām īpašībām, vai visu ĢMO 

audzēšanu savā teritorijā, pēc tam, kad ir 

likumīgi piešķirta atļauja ĢMO laišanai 

Savienības tirgū. Tomēr šādam 

elastīgumam nebūtu nelabvēlīgi jāietekmē 

vienotā atļaujas piešķiršanas procedūra, jo 

īpaši novērtējuma process, ko galvenokārt 

veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

("Iestāde") . 

 
 

 

Grozījums Nr.  7 

Padomes nostāja 

6. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(6) Atkarībā no konkrētā gadījuma, ja pēc 

piekrišanas došanas dienas ir kļuvusi 

pieejama jauna vai papildu informācija, kas 

ietekmē vides riska izvērtējumu, vai tikusi 

atkārtoti izvērtēta esošā informācija, dažas 

dalībvalstis izmantoja drošības klauzulas 

un ārkārtas pasākumus atbilstīgi 

Direktīvas 2001/18/EK 23. pantam un 

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 34. pantam, 

lai ierobežotu vai aizliegtu ĢMO 

audzēšanu. Citas dalībvalstis ir 

izmantojušas Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 114. panta 5. 

un 6. punktā izklāstīto paziņošanas 

procedūru, kurā paredzēts darīt zināmus 

jaunus zinātniskus pierādījumus vides vai 

darba vides aizsardzības jomā. Turklāt ir 

izrādījies, ka lēmumu pieņemšanas 

process attiecībā uz ĢMO audzēšanu ir 

īpaši sarežģīts, jo valstis pauž bažas, kas 

attiecas ne tikai uz jautājumiem, kas 

saistīti ar ĢMO nekaitīgumu attiecībā uz 

veselību vai vidi. 

(6) Agrāk atkarībā no konkrētā gadījuma, 

ja pēc piekrišanas došanas dienas bija 

kļuvusi pieejama jauna vai papildu 

informācija, kas ietekmēja vides riska 

izvērtējumu, vai bija atkārtoti izvērtēta 

esošā informācija, dažas dalībvalstis 

izmantoja drošības klauzulas un ārkārtas 

pasākumus atbilstīgi 

Direktīvas 2001/18/EK 23. pantam un 

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 34. pantam, 

lai ierobežotu vai aizliegtu ĢMO 

audzēšanu. Citas dalībvalstis ir 

izmantojušas Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 114. panta 5. 

un 6. punktā izklāstīto paziņošanas 

procedūru, kurā paredzēts darīt zināmus 

jaunus zinātniskus pierādījumus vides vai 

darba vides aizsardzības jomā.  
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Grozījums Nr.  8 

Padomes nostāja 

7. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(7) Saskaņā ar LESD 2. panta 2. punktu 

dalībvalstīm tādējādi ir tiesības atļaujas 

piešķiršanas procedūras laikā un pēc tam 

pieņemt lēmumu ierobežot vai aizliegt 

ĢMO audzēšanu savā teritorijā, tādā 

veidā izslēdzot konkrēta ĢMO audzēšanu 

visā attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tās 

daļā. Šajā sakarā šķiet atbilstoši saskaņā ar 

subsidiaritātes principu piešķirt 

dalībvalstīm elastīgākas iespējas pieņemt 

lēmumu par to, vai tās savā teritorijā vēlas 

vai nevēlas audzēt ĢMO kultūras, ne 

atļaujas piešķiršanas procedūras laikā, ne 

pēc tās neietekmējot riska izvērtēšanu, kas 

paredzēta ĢMO Savienības atļauju 

piešķiršanas sistēmā, un neatkarīgi no 

pasākumiem, ko dalībvalstīm ir tiesības 

veikt, piemērojot Direktīvu 2001/18/EK, 

lai izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes 

citos produktos. Ar minētās iespējas 

piešķiršanu dalībvalstīm būtu jāatvieglo 

lēmumu pieņemšanas process ĢMO jomā. 

Tajā pašā laikā būtu jāsaglabā patērētāju, 

lauksaimnieku un uzņēmēju izvēles 

brīvība, vienlaikus iesaistītajām 

ieinteresētajām personām nodrošinot 

lielāku skaidrību par ĢMO audzēšanu 

Savienībā. Tādēļ šai direktīvai būtu 

jāveicina iekšējā tirgus veiksmīga darbība. 

(7) Šajā sakarā šķiet atbilstoši saskaņā ar 

subsidiaritātes principu piešķirt 

dalībvalstīm elastīgākas iespējas pieņemt 

lēmumu par to, vai tās savā teritorijā vēlas 

vai nevēlas audzēt ĢMO kultūras, ne 

atļaujas piešķiršanas procedūras laikā, ne 

pēc tās neietekmējot riska izvērtēšanu, kas 

paredzēta ĢMO Savienības atļauju 

piešķiršanas sistēmā, un neatkarīgi no 

pasākumiem, kuri dalībvalstīm ir jāveic, 

piemērojot Direktīvu 2001/18/EK, lai savā 

teritorijā un kaimiņos esošo dalībvalstu 

pierobežas teritorijās izvairītos no netīšas 

ĢMO klātbūtnes citos produktos.  

 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Padomes nostāja 

7.a apsvērums (jauns) 
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Padomes nostāja Grozījums 

 (7a) Ir absolūti nepieciešami efektīvi 

līdzāspastāvēšanas pasākumi, lai 

nepieļautu, ka ĢMO audzēšanas rezultātā 

ir iespējama netīša ĢMO klātbūtne citos 

produktos. Tādēļ saskaņā ar 

Direktīvu 2001/18/EK būtu jānosaka, ka 

dalībvalstīm ir jāpieņem un savā teritorijā 

jāpiemēro noteikumi, kas nepieļauj šādu 

netīšu klātbūtni. Īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš tam, lai nepieļautu nekādu 

pārrobežu invāziju no dalībvalsts vai 

reģiona, kur atļauts audzēt ĢMO, uz 

kaimiņu dalībvalsti vai reģionu, kur tos 

audzēt ir aizliegts (piemēram, ieviešot 

atbilstīgas buferzonas). Lai saskaņoti 

īstenotu šādus noteikumus, dalībvalstīm ir 

jāņem vērā Komisijas vadlīnijas, kas 

iekļautas 2010. gada 13. jūlija 

ieteikumā1a. Lai garantētu 

līdzāspastāvēšanas pasākumu efektīvu 

darbību dalībvalstu robežreģionos, 

Komisijai ir jāizstrādā vadlīnijas un 

dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar kaimiņos 

esošajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu 

pienācīgu informācijas apmaiņu. 

 ____________________ 

 1a Komisijas 2010. gada 13. jūlija 

Ieteikums par pamatnostādnēm, kā 

izstrādāt valsts līdzāspastāvēšanas 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no 

netīšas ĢMO klātbūtnes parastajās un 

bioloģiskajās kultūrās (OV C 200, 

22.7.2010., 1. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Padomes nostāja 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (7b) Lielākajai daļai dalībvalstu nav 
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pieņemti pasākumi tradicionālās un 

bioloģiskās lauksaimniecības aizsardzībai 

pret ĢMO piesārņojumu, un arī, ja šādi 

pasākumi ir pieņemti, tie parasti nav 

pietiekami efektīvi, lai pasargātu 

lauksaimniekus no piesārņojuma. 

Dalībvalstīm, kas neaizliedz ĢM 

kultūraugu audzēšanu, ir jābūt 

pienākumam pieņemt pasākumus, lai 

pasargātu tradicionālo un bioloģisko 

lauksaimniecību no piesārņojuma, un 

jāizstrādā atbildības režīmi, kas 

nodrošina, ka piesārņojuma izraisītais 

ekonomiskais slogs gulstas nevis uz 

tradicionālo un bioloģisko lauksaimnieku, 

bet uz ĢMO ražotāju pleciem, . 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Padomes nostāja 

7.c apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (7c) Turklāt dalībvalstīm ir jāsadarbojas, 

lai īstenotu pienācīgas buferzonas starp 

zonām, kas brīvas no ĢMO un zonām, 

kurās ĢMO tiek audzēti, nepieļaujot 

pārrobežu piesārņojuma netīšu ietekmi. 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Padomes nostāja 

7.d apsvērums (jauns) 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (7d) Elastības iespēju piešķiršanai 

dalībvalstīm būtu jāveicina lēmumu 

pieņemšanas process attiecībā uz ĢMO, 

bet tai nekādā ziņā nevajadzētu ietekmēt 

dalībvalstu nostāju, kad jāpieņem lēmumi 

par atļauju piešķiršanu ĢMO. Turklāt 
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būtu jāsaglabā izvēles brīvība 

patērētājiem, lauksaimniekiem un 

uzņēmējiem, vienlaikus nodrošinot 

attiecīgajām ieinteresētajām personām 

skaidrāku priekšstatu par ĢMO 

audzēšanu Savienībā. Tādēļ šī direktīva ir 

saderīga ar netraucētu iekšējā tirgus 

darbību. 

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Padomes nostāja 

8. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(8) Piešķirot atļauju konkrētam ĢMO, būtu 

jāparedz iespēja, ka procedūras laikā 

dalībvalsts lūdz Komisijai darīt zināmu 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam tās 

prasību pielāgot ģeogrāfiskās darbības 

jomu tā paziņojumā/pieteikumā, kas 

iesniegts saskaņā ar Direktīvas 

2001/18/EK C daļu vai saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu, lai 

minētās dalībvalsts visā teritorijā vai tās 

daļā audzēšana netiktu atļauta. Komisijai 

būtu jāatvieglo šī procedūra, dalībvalsts 

lūgumu nekavējoties darot zināmu 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam, un 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam uz 

minēto lūgumu būtu jāatbild noteiktā 

termiņā. 

(8) Piešķirot atļauju konkrētam ĢMO, būtu 

jānodrošina dalībvalstij iespēja procedūras 

laikā pieprasīt Komisijai, vai attiecīgos 

gadījumos — kompetentajai iestādei, 

kurai saskaņā ar šo direktīvu jāsniedz 

rakstiska piekrišana, pielāgot rakstiskās 

piekrišanas vai atļaujas ģeogrāfiskās 

darbības jomu, kas izsniegta saskaņā ar 

Direktīvas 2001/18/EK C daļu vai saskaņā 

ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. un 

19. pantu, lai minētās dalībvalsts visā 

teritorijā vai tās daļā audzēšana netiktu 

atļauta. Ja šāda prasība ir iesniegta, 

Komisijai vai, attiecīgos gadījumos — 

kompetentajai iestādei, būtu attiecīgi 

jāpielāgo rakstiskās piekrišanas/atļaujas 

ģeogrāfiskās darbības joma. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Padomes nostāja 

9. apsvērums 
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Padomes nostāja Grozījums 

(9) Paziņojuma/pieteikuma ģeogrāfiskās 

darbības jomu būtu attiecīgi jāpielāgo, ja 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

nepārprotami vai netieši pauž savu 

piekrišanu dalībvalsts lūgumam noteiktā 

termiņā pēc tam, kad Komisija minēto 

lūgumu ir darījusi zināmu. Ja 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs iebilst 

pret lūgumu, paziņojuma/pieteikuma 

iesniedzējam par to būtu jāpaziņo 

Komisijai un dalībvalstīm. Tomēr 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja 

atteikums pielāgot paziņojuma/pieteikuma 

ģeogrāfiskās darbības jomu neskar 

Komisijas pilnvaras saskaņā ar 19. pantu 

Direktīvā 2001/18/EK vai 7. un 19. pantu 

Regulā (EK) Nr. 1829/2003 – atkarībā no 

konkrētā gadījuma –, ja vajadzīgs, izdarīt 

šādu pielāgojumu, ņemot vērā Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestādes ("Iestāde") 

veikto vides riska novērtējumu. 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Padomes nostāja 

10. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(10) Turklāt — un tikai gadījumos, kad 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs ir 

atteicies pielāgot ĢMO 

paziņojuma/pieteikuma ģeogrāfiskās 

darbības jomu, kā to ir lūgusi dalībvalsts, 

— minētajai dalībvalstij vajadzētu būt 

iespējai pieņemt pamatotus pasākumus, ar 

ko visā tās teritorijā vai teritorijas daļā 

ierobežo vai aizliedz attiecīgā ĢMO 

audzēšanu, kas iepriekš bija atļauts, 

pamatojot šos pasākumus ar iemesliem, kas 

atbilst Savienības tiesību aktiem un kas 

nav tādi iemesli, kuri izvērtēti saskaņā ar 

(10) Minētajai dalībvalstij vajadzētu būt 

iespējai rīkoties kā riska pārvaldītājai un 

pieņemt pamatotus pasākumus, ar ko visā 

tās teritorijā vai teritorijas daļā ierobežo vai 

aizliedz attiecīgā ĢMO vai ĢMO grupu, 

ko definē, pamatojoties uz kultūraugu 

šķirni vai raksturīgām īpašībām, vai visu 

ĢMO, audzēšanu, kas iepriekš bija atļauts, 

pamatojot šos pasākumus ar iemesliem, kas 

saistīti ar sabiedrības interesēm un kas 
atbilst Savienības tiesību aktiem. Minētie 

iemesli var būt saistīti ar vides vai 

lauksaimniecības politikas mērķiem vai 
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Savienības noteikumu saskaņotu kopumu, 

proti, Direktīvu 2001/18/EK un Regulu 

(EK) Nr. 1829/2003. Minētie iemesli var 

būt saistīti ar vides vai lauksaimniecības 

politikas mērķiem vai citiem imperatīviem 

iemesliem, piemēram, pilsētu un lauku 

teritoriju plānošana, zemes izmantojums, 

sociālā un ekonomiskā ietekme, 

līdzāspastāvēšana un sabiedriskā politika. 

Minētos iemeslus var izmantot atsevišķi 

vai vairākus kopā — atkarībā no tās 

dalībvalsts, reģiona vai apvidus 

konkrētajiem apstākļiem, kurā šos 

pasākumus piemēros. 

citiem leģitīmiem faktoriem (piemēram, 

sociālekonomisko ietekmi), ja šiem 

faktoriem nav pievērsta uzmanība, veicot 

Direktīvas 2001/18/EK C daļā noteikto 

saskaņoto procedūru, vai — ja joprojām 

nav zinātniski pamatotas pārliecības. 

Šiem pasākumiem vajadzētu būt pienācīgi 

pamatotiem ar zinātniskiem argumentiem 

vai citiem leģitīmiem faktoriem, kas 

varētu rasties tādēļ, ka ĢMO tiktu 

apzināti izplatīti vai laisti tirgū. Minētos 

iemeslus var izmantot atsevišķi vai 

vairākus kopā — atkarībā no tās 

dalībvalsts, reģiona vai apvidus 

konkrētajiem apstākļiem, kurā šos 

pasākumus piemēros. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Padomes nostāja 

11. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(11) Savienībā izvēlētais cilvēku vai 

dzīvnieku veselības un vides aizsardzības 

līmenis ļauj īstenot vienotu zinātnisku 

izvērtēšanu visā Savienībā, un ar šo 

direktīvu minēto situāciju nebūtu 

jāmaina. Tāpēc, lai izvairītos no tā, ka tiek 

ietekmēta kompetence, kas saskaņā ar 

Direktīvu 2001/18/EK un Regulu (EK) Nr. 

1829/2003 piešķirta risku novērtētājiem un 

riska pārvaldītājiem, dalībvalstīm būtu 

jāatsaucas tikai uz tādiem ar vides politikas 

mērķiem saistītiem iemesliem, kuri nerada 

konfliktu ar tādu veselībai un videi radīto 

risku novērtēšanu, kuri tiek novērtēti 

saistībā ar atļaujas piešķiršanas 

procedūrām, kas paredzētas Direktīvā 

2001/18/EK un Regulā (EK) Nr. 

1829/2003, piemēram, konkrētu dabas un 

ainavas iezīmju, dzīvotņu un ekosistēmu, 

kā arī konkrētu ekosistēmu funkciju un 

pakalpojumu saglabāšana. 

(11) Dalībvalstij ir jānodrošina nemainīgs 

Savienībā izvēlētais cilvēku vai dzīvnieku 

veselības aizsardzības un vides 

aizsardzības līmenis, un šāds princips būtu 

jāuztur spēkā. Tāpēc, lai izvairītos no tā, 

ka tiek ietekmēta kompetence, kas saskaņā 

ar Direktīvu 2001/18/EK un Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003 piešķirta risku 

novērtētājiem un riska pārvaldītājiem, 

dalībvalstīm būtu jāatsaucas tikai uz tiem 

ar vides politikas mērķiem saistītiem 

iemesliem, kas papildina tādu veselībai un 

videi radīto risku novērtēšanu, kuri tiek 

novērtēti saistībā ar atļaujas piešķiršanas 

procedūrām, kas paredzētas 

Direktīvā 2001/18/EK un Regulā (EK) 

Nr. 1829/2003. 
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Grozījums Nr.  17 

Padomes nostāja 

11.a apsvērums (jauns) 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (11a) Būtu jāļauj, lai pasākumus, ar ko 

tiek ierobežota vai aizliegta ĢMO 

audzēšana, dalībvalstis varētu pieņemt ar 

pienācīgi pamatotiem iemesliem, kas 

saistīti ar ietekmi uz vidi. Šie apsvērumi 

var būt šādi: nepieciešamība novērst pret 

pesticīdiem rezistentu nezāļu un kaitēkļu 

rašanos; ģenētiski modificēta šķirne ir 

invazīva vai noturīga, vai pastāv 

varbūtība, ka šī šķirne var sajaukties ar 

vietējo kultivēto vai savvaļas augu 

šķirnēm; novērst nelabvēlīgu ietekmi uz 

vietējo vidi, kuru izraisa ar ĢMO 

audzēšanu saistītas izmaiņas 

lauksaimniecības praksē; ir jāsaglabā un 

jāpilnveido tāda lauksaimniecības prakse, 

kas ļauj ražošanu veiksmīgāk saskaņot ar 

ekosistēmas ilgtspēju; saglabāt vietējo 

bioloģisko daudzveidību, tostarp noteiktas 

dzīvotnes un ekosistēmas vai konkrētas 

dabas un ainavas iezīmes, kā arī īpašas 

ekosistēmas funkcijas un pakalpojumus; 

zinātniski neskaidri jautājumi saistībā ar 

šiem apsvērumiem; vai atbilstošu datu 

trūkums par ĢMO izplatīšanas iespējamo 

nelabvēlīgo ietekmi uz dalībvalsts vidi 

vietējā vai reģionālā mērogā, tostarp 

ietekmi uz bioloģisko daudzveidību;  

 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Padomes nostāja 

11.b apsvērums (jauns) 
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Padomes nostāja Grozījums 

 (11b) Ar lauksaimniecības politikas 

mērķiem saistīti iemesli varētu būt 

nepieciešamība aizsargāt 

lauksaimnieciskās ražošanas 

daudzveidību, uzturēt un attīstīt tādu 

lauksaimniecības praksi, kurai ir lielāks 

potenciāls saskaņot ražošanu ar 

ekosistēmas ilgtspēju un nepieciešamība 

nodrošināt sēklas materiāla tīrību;  

 

 

Grozījums Nr.  19 

Padomes nostāja 

11.c apsvērums (jauns) 
 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (11c) Cita starpā tie var būt šādi ar 

sociālekonomisko ietekmi saistīti iemesli: 

līdzāspastāvēšanas pasākumi nav 

praktiski īstenojami, vai to izmaksas ir ļoti 

lielas, vai šādi pasākumi nav īstenojami 

īpašu ģeogrāfisku apstākļu dēļ, piemēram, 

uz mazām salām vai kalnu reģionos.  

 

 

Grozījums Nr.  20 

Padomes nostāja 

11.d apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (11d) Būtu jāļauj, lai pasākumus, ar ko 

tiek ierobežota vai aizliegta konkrētu 

ĢMO vai ĢMO grupas, ko definē, 

pamatojoties uz kultūraugu šķirni vai 

raksturīgām īpašībām, vai visu ĢMO 

audzēšana, dalībvalstis varētu pamatot arī 

ar citiem iemesliem, kas cita starpā var 

būt zemes izmantojums, pilsētu un lauku 
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teritoriju plānošana vai citi leģitīmi 

faktori, tostarp tādi, kas saistīti ar 

kultūras tradīcijām. 

 

Grozījums Nr.  21 

Padomes nostāja 

12. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(12) Dalībvalstīm arī vajadzētu būt 

iespējai, pieņemot lēmumus saskaņā ar 

Direktīvu 2001/18/EK, pamatot tos ar 

iemesliem, kuri saistīti ar sociālu un 

ekonomisku ietekmi, ko varētu radīt ĢMO 

audzēšana attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 

Kaut arī Komisijas 2010. gada 13. jūlija 

ieteikumā1 ir minēti līdzāspastāvēšanas 

pasākumi, dalībvalstīm arī vajadzētu būt 

iespējai pieņemt pasākumus, ar ko tās 

atbilstīgi šai direktīvai ierobežo vai 

aizliedz atļautu ĢMO audzēšanu visā to 

teritorijā vai tās daļā. Minētie iemesli var 

būt saistīti ar to, ka īpašu ģeogrāfisku 

apstākļu dēļ nav lietderīgi vai nav 

iespējams īstenot līdzāspastāvēšanas 

pasākumus, ka ir jāizvairās no ĢMO 

klātbūtnes citos produktos, piemēram, 

konkrētos vai īpašos produktos, ka ir 

jāaizsargā lauksaimniecības produkcijas 

daudzveidība vai ka ir jānodrošina sēklu 

un augu pavairošanas materiāla tīrība. 

Turklāt Komisija ir ziņojusi Eiropas 

Parlamentam un Padomei par ĢMO 

audzēšanas sociālo un ekonomisko 

ietekmi, kā tika lūgts Padomes 2008. gada 

5. decembra secinājumos par ģenētiski 

modificētiem organismiem. Dalībvalstis, 

kas apsver iespēju uz šīs direktīvas 

pamata pieņemt lēmumus, minētajā 

ziņojumā var gūt lietderīgu informāciju. 

svītrots 

____________________  

1 Komisijas Ieteikums (2010. gada 

13. jūlijs) par pamatnostādnēm, kā 
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izstrādāt valsts līdzāspastāvēšanas 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no 

netīšas ĢMO klātbūtnes parastajās un 

bioloģiskajās kultūrās (OV C 200, 

22.7.2010., 1. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Padomes nostāja 

14. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(14) Saskaņā ar šo direktīvu pieņemtos 

dalībvalstu pasākumus būtu jāpakļauj 

uzraudzības un informācijas sniegšanas 

procedūrai Savienības līmenī. Ņemot vērā 

Savienības līmeņa uzraudzību un 

informācijas sniegšanu, nav papildus 

jāparedz, ka tiek piemērota Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 

98/34/EK1. Dalībvalstis var ierobežot vai 

aizliegt ĢMO audzēšanu visā savā 

teritorijā vai tās daļā, sākot no dienas, kad 

stājas spēkā Savienības atļauja, un ne vēlāk 

kā divus gadus pēc dienas, kad ir sniegta 

piekrišana/atļauja, ar noteikumu, ka ir 
beidzies noteikts nogaidīšanas laikposms, 

kura laikā Komisijai tika dota iespēja 

izteikt komentārus par ierosinātajiem 

pasākumiem. 

(14) Saskaņā ar šo direktīvu pieņemtajiem 

dalībvalstu pasākumiem būtu jāpiemēro 

Savienības līmeņa uzraudzības un 

informācijas sniegšanas procedūra. Ņemot 

vērā Savienības līmeņa uzraudzību un 

informācijas sniegšanu, nav papildus 

jāparedz, ka tiek piemērota Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 98/34/EK1. Dalībvalstis var 

ierobežot vai aizliegt konkrētu ĢMO vai 

ĢMO grupas, ko definē, pamatojoties uz 

kultūraugu šķirni vai raksturīgām 

īpašībām, vai visu ĢMO audzēšanu visā 

savā teritorijā vai tās daļā, pirms dienas, 

kad stājas spēkā Savienības atļauja, un uz 

visu piekrišanas/atļaujas derīguma 

periodu, ja vien ir beidzies noteikts 

nogaidīšanas laikposms, kura laikā 

Komisijai tika dota iespēja izteikt 

komentārus par ierosinātajiem 

pasākumiem. Tādēļ attiecīgajai dalībvalstij 

par ierosinātajiem pasākumiem būtu 

jāinformē Komisija vismaz 75 dienas 

pirms to pieņemšanas, lai Komisija varētu 

izteikt savus komentārus, un minētajā 

laikposmā dalībvalstij būtu jāatturas no 

minēto pasākumu pieņemšanas un 

īstenošanas. Būtu jānodrošina, lai pēc 

noteiktā nogaidīšanas laikposma beigām 

dalībvalsts varētu pieņemt pasākumus vai 

nu to sākotnēji ierosinātajā formā, vai arī 

ar grozījumiem, kas veikti, ņemot vērā no 
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Komisijas saņemtos komentārus. 

____________________ ____________________ 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), 

ar ko nosaka informācijas sniegšanas 

kārtību tehnisko standartu un noteikumu 

jomā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.). 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), 

ar ko nosaka informācijas sniegšanas 

kārtību tehnisko standartu un noteikumu 

jomā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Padomes nostāja 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (14a) Beidzoties nogaidīšanas 

laikposmam, pieteikuma 

iesniedzējam/atļaujas īpašniekam, kuru 

skartu pasākumi ĢMO vai ĢMO grupas 

audzēšanas ierobežošanai vai aizliegšanai 

dalībvalstī, ir jāatturas no visām 

darbībām, kas saistītas ar ĢMO vai ĢMO 

grupas audzēšanu attiecīgajā dalībvalstī. 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Padomes nostāja 

15. apsvērums 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(15) Dalībvalstu lēmumiem par ĢMO 

audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu 

visā to teritorijā vai tās daļā nebūtu jākavē 

biotehnoloģisku pētījumu veikšana, ar 

noteikumu, ka šādu pētījumu veikšanas 

laikā tiek ievēroti visi nepieciešamie 

drošības pasākumi. 

(15) Dalībvalstu lēmumiem par ĢMO 

audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu 

visā to teritorijā vai tās daļā nebūtu jākavē 

biotehnoloģisku pētījumu veikšana, ar 

noteikumu, ka šādu pētījumu veikšanas 

laikā tiek ievēroti visi nepieciešamie 

drošības pasākumi, kas saistīti ar cilvēku 

un dzīvnieku veselību, kā arī vides 

aizsardzību, un, ka šāda pētījumu veikšana 

nav pretrunā tiem iemesliem, kuri bija 

aizlieguma ieviešanas pamatā. Turklāt 

Iestādei un dalībvalstīm būtu jācenšas 

izveidot plašu zinātnisko organizāciju 
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tīklu, kurā pārstāvētas visas nozares, 

tostarp tādas, kas saistītas ar ekoloģijas 

jautājumiem, un tām būtu jāsadarbojas, 

lai jau sākumā identificētu jebkuru 

iespējamu atšķirību starp zinātniskajiem 

atzinumiem un atrisinātu vai izskaidrotu 

strīdīgos zinātniskos jautājumus. 

Komisijai un dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka ir garantēti nepieciešamie 

resursi neatkarīgam pētījumam par ĢMO 

apzinātas izplatīšanas vai laišanas tirgū 

izraisītiem iespējamiem riskiem un ka 

intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana 

netraucē neatkarīgiem pētniekiem iegūt 

visus attiecīgos materiālus. 

 

Grozījums Nr.  25 

Padomes nostāja 

15.a apsvērums (jauns) 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (15a) Tā kā, pieņemot lēmumus par ĢMO 

aizliegšanu vai atļaušanu, liela nozīme ir 

zinātniskiem pierādījumiem, Iestādei un 

dalībvalstīm būtu jāapkopo un katru gadu 

jāpublicē pētījumu rezultāti par risku vai 

pierādījumi par ĢMO nejaušu klātbūtni, 

ĢMO radītu piesārņojumu vai vides vai 

cilvēka veselības apdraudējumu.  

 

Grozījums Nr.  26 

Padomes nostāja 

16. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(16) Ja ĢMO piekrišanas/atļaujas 

ģeogrāfiskās darbības jomas pielāgojums 

ir pamatots ar jauniem un objektīviem 

apstākļiem, un jebkurā gadījumā ne ātrāk 

kā divus gadus pēc dienas, kad 

svītrots 
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piekrišana/atļauja ir sniegta, dalībvalstij 

būtu jāspēj ar Komisijas starpniecību 

piekrišanas/atļaujas īpašniekam nosūtīt 

lūgumu pielāgot tās ģeogrāfiskās darbības 

jomu. Ja piekrišanas/atļaujas īpašnieks 

nepārprotami vai netieši nesniedz savu 

piekrišanu, dalībvalstij būtu jāsniedz 

iespēja pieņemt pamatotus pasākumus, ar 

ko ierobežo vai aizliedz attiecīgā ĢMO 

audzēšanu. Attiecīgajai dalībvalstij būtu 

Komisijai jāpaziņo par minēto pasākumu 

projektu vismaz 75 dienas pirms to 

pieņemšanas, lai tādējādi Komisijai 

sniegtu iespēju izteikt komentārus, un 

minētajā laikposmā tai būtu jāatturas no 

minēto pasākumu pieņemšanas un 

īstenošanas. Beidzoties nogaidīšanas 

laikposmam, dalībvalstij būtu jāspēj 

pieņemt sākotnēji ierosinātos pasākumus 

vai arī ar grozījumiem, lai ņemtu vērā 

Komisijas komentārus. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Padomes nostāja 

18. apsvērums 
 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(18) Ar rakstisku piekrišanu vai lēmumiem 

par atļaujas piešķiršanu, ko izsniedz vai 

pieņem, attiecībā uz atsevišķiem 

apgabaliem ierobežojot ģeogrāfiskās 

darbības jomu, vai pasākumiem, ko 

dalībvalstis pieņem saskaņā ar šo direktīvu 

un kas ierobežo vai aizliedz ĢMO 

audzēšanu, nebūtu jāliedz vai jāierobežo 

tas, ka citas dalībvalstis izmanto atļautus 

ĢMO. Turklāt šai direktīvai un saskaņā ar 

to pieņemtajiem valstu pasākumiem nebūtu 

jāskar Savienības tiesību aktos noteiktās 

prasības par neparedzētu un nejaušu ĢMO 

klātbūtni tādās sēklu un augu pavairošanas 

materiāla šķirnēs, kas nav ģenētiski 

modificētas, un tiem nebūtu jāattur no tādu 

(18) Ar rakstisku piekrišanu vai lēmumiem 

par atļaujas piešķiršanu, ko izsniedz vai 

pieņem, attiecībā uz atsevišķiem 

apgabaliem ierobežojot ģeogrāfiskās 

darbības jomu, vai pasākumiem, ko 

dalībvalstis pieņem saskaņā ar šo direktīvu 

un kas ierobežo vai aizliedz ĢMO 

audzēšanu, nebūtu jāliedz vai jāierobežo 

tas, ka citas dalībvalstis izmanto atļautus 

ĢMO, ar nosacījumu, ka ir veikti 

pienācīgi līdzāspastāvēšanas pasākumi, 

lai nepieļautu pārrobežu piesārņojumu. 

Turklāt šai direktīvai un saskaņā ar to 

pieņemtajiem valstu pasākumiem nebūtu 

jāskar Savienības tiesību aktos noteiktās 

prasības par neparedzētu un nejaušu ĢMO 
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šķirņu audzēšanas, kas atbilst šīm 

prasībām. 

klātbūtni tādās sēklu un augu pavairošanas 

materiāla šķirnēs, kas nav ģenētiski 

modificētas, un tiem nebūtu jāattur no tādu 

šķirņu audzēšanas, kas atbilst šīm 

prasībām. 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Padomes nostāja 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (20a) Lai garantētu patērētāju 

aizsardzības augstu līmeni, dalībvalstīm 

būtu jāveic arī marķēšanas un 

informēšanas pasākumi, nodrošinot 

pilnīgu pārredzamību attiecībā uz ĢMO 

klātbūtni to teritorijā, kā arī produktos, 

kas ražoti vai tirgoti šajā teritorijā. 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Padomes nostāja 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (21a) Noteikumus, kas izklāstīti 

Direktīvas 2001/18/EK 26.b un 26.c 

pantā, piemēro, neierobežojot minētās 

Direktīvas 23. pantu, kā arī Regulas (EK) 

Nr. 1829/20031a 34. pantu. 

 __________________ 

 1aEiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 22. septembra Regula (EK) 

Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu 

pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003., 

1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  30 

Padomes nostāja 

22. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(22) Komisijas 2010. gada 13. jūlija 

Ieteikumā dalībvalstīm ir sniegtas norādes 

attiecībā uz līdzāspastāvēšanas pasākumu 

attīstīšanu, tostarp pierobežas teritorijās. 

svītrots 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Padomes nostāja 

1. pants – ievaddaļa 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Direktīvā 2001/18/EK iekļauj šādus 

pantus: 

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi: 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Padomes nostāja 

1. pants – - 1. punkts (jauns) 

Direktīva 2001/18/EK 

22. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (- 1) direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu: 

22. pants “22. pants 

Brīva apgrozība Brīva apgrozība 

Neierobežojot 23. pantu, dalībvalstis nevar 

aizliegt, ierobežot vai kavēt tādu produktu 

laišanu tirgū, kas satur ĢMO vai sastāv no 

tiem, ja tie atbilst šīs direktīvas prasībām. 

Neierobežojot 23. vai 26.b pantu, 

dalībvalstis neaizliedz, neierobežo vai 

nekavē tādu produktu laišanu tirgū, kas 

satur ĢMO vai sastāv no tiem, ja tie atbilst 

šīs direktīvas prasībām.” 
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Grozījums Nr.  33 

Padomes nostāja 

1. pants – - 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2001/18/EK 

25. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (-1a) direktīvas 25. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 "5.a Neskarot intelektuālā īpašuma 

tiesību aizsardzību, neierobežo un nekavē 

piekļuvi materiāliem (piemēram, sēklas 

materiālam), kuri nepieciešami, lai veiktu 

neatkarīgu pētījumu par ĢMO apzinātas 

izplatīšanas vai laišanas tirgū izraisītiem 

iespējamiem riskiem.” 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Padomes nostāja 

1. pants – - 1.b punkts (jauns) 

Direktīva 2001/18/EK 

26.a pants – 1. punkts 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1.b) Direktīvas 26.a panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu punktu: 

1. Dalībvalstis var attiecīgi rīkoties, lai 

izvairītos no ĢMO netīšas klātbūtnes citos 

produktos. 

‘1. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai savā 

teritorijā un kaimiņos esošo dalībvalstu 

pierobežas teritorijās izvairītos no ĢMO 

netīšas klātbūtnes citos produktos. Par 

šādiem pasākumiem ziņo Komisijai. 

Komisija izstrādā vadlīnijas, lai 

dalībvalstu robežreģionos nodrošinātu 

līdzāspastāvēšanas pasākumu efektīvu 

darbību. 
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Grozījums Nr.  35 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 1. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

1. Piešķirot atļauju konkrētam ĢMO vai 

atjaunojot piekrišanu/atļauju, dalībvalsts ar 

Komisijas starpniecību var lūgt 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam 
pielāgot ģeogrāfiskās darbības jomu tā 

paziņojumā/pieteikumā, kas iesniegts 

saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 

Regulu (EK) Nr. 1829/2003, lai visā 

minētās dalībvalsts teritorijā vai tās daļā 

audzēšana netiktu atļauta. Šo lūgumu 

Komisijai dara zināmu ne vēlāk kā 30 

dienas pēc tam, kad ir izsūtīts novērtējuma 

ziņojums saskaņā ar šīs direktīvas 14. panta 

2. punktu, vai pēc tam, kad saņemts 

Iestādes atzinums saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 1829/2003 6. panta 6. punktu un 18. 

panta 6. punktu. Komisija dalībvalsts 

lūgumu nekavējoties dara zināmu 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam un 

pārējām dalībvalstīm. 

1. Piešķirot atļauju konkrētam ĢMO vai 

atjaunojot piekrišanu/atļauju, dalībvalsts 

var pieprasīt pielāgot rakstiskās 

piekrišanas vai atļaujas ģeogrāfiskās 

darbības jomu, lai visā minētās dalībvalsts 

teritorijā vai tās daļā audzēšana netiktu 

atļauta. Šo lūgumu dara zināmu Komisijai 

vai attiecīgos gadījumos — kompetentajai 

iestādei, kurai saskaņā ar šo direktīvu 

jāsniedz rakstiska piekrišana, ne vēlāk kā 

60 dienas pēc tam, kad ir izsūtīts 

novērtējuma ziņojums saskaņā ar šīs 

direktīvas 14. panta 2. punktu, vai pēc tam, 

kad saņemts Iestādes atzinums saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 

6. punktu un 18. panta 6. punktu. Komisija 

dalībvalsts lūgumu nekavējoties dara 

zināmu paziņojuma/pieteikuma 

iesniedzējam, pārējām dalībvalstīm un 

sabiedrībai. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 2. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

2. Ja paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

iebilst pret lūgumu, ko dalībvalsts 

izteikusi saskaņā ar 1. punktu, 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

informē Komisiju un dalībvalstis 30 

2. Ja prasība ir iesniegta saskaņā ar 1. 

punktu, rakstiskās piekrišanas/atļaujas 

ģeogrāfiskās darbības jomas pielāgojums, 

kādu to ir apstiprinājusi Komisija vai, 

attiecīgos gadījumos, kompetentā iestāde, 
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dienās pēc tam, kad Komisija ir paziņojusi 

par minēto lūgumu. Ja 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

nepārprotami vai netieši ir paudis savu 

piekrišanu, paziņojuma/pieteikuma 
ģeogrāfiskās darbības jomas pielāgojums 

tiek īstenots rakstiskajā piekrišanā vai 

atļaujā. 

tiek īstenots, kā rakstiskajā piekrišanā vai 

atļaujā noteikts nosacījums. 

Saskaņā ar šo direktīvu izsniegtu rakstisku 

piekrišanu un attiecīgos gadījumos saskaņā 

ar 19. pantu izdotu lēmumu, kā arī saskaņā 

ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. un 19. 

pantu pieņemtu lēmumu par atļaujas 

piešķiršanu izdod, pamatojoties uz 

paziņojuma/pieteikuma pielāgoto 

ģeogrāfiskās darbības jomu, kā tam 

nepārprotami vai netieši ir piekritis 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs. 

Saskaņā ar šo direktīvu izsniegtu rakstisku 

piekrišanu un attiecīgos gadījumos saskaņā 

ar 19. pantu izdotu lēmumu, kā arī saskaņā 

ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 7. un 

19. pantu pieņemtu lēmumu par atļaujas 

piešķiršanu izdod, pamatojoties uz 

pielāgoto paziņojuma/pieteikuma darbības 

jomu. 

 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 3. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

3. Ja paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

iebilst pret sava paziņojuma/pieteikuma 

ģeogrāfiskās darbības jomas pielāgojumu 

atbilstoši lūgumam, ko dalībvalsts 

izteikusi saskaņā ar šā panta 1. punktu, 

minētā dalībvalsts var pieņemt pasākumus, 

ar ko visā tās teritorijā vai teritorijas daļā 

ierobežo vai aizliedz attiecīgā ĢMO 

audzēšanu, kas iepriekš bija atļauts saskaņā 

ar šīs direktīvas C daļu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003, ar noteikumu, ka šādi 

pasākumi atbilst Savienības tiesību aktiem, 

ir pamatoti, proporcionāli un 

nediskriminējoši, un turklāt ir balstīti uz 

imperatīviem iemesliem, piemēram, 

3. Neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalsts, 

ņemot vērā riska novērtējumu, kas veikts 

saskaņā ar šo direktīvu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003, un rīkojoties kā riska 

pārvaldītāja, var pieņemt pasākumus, ar ko 

tā visā savā teritorijā vai teritorijas daļā 

ierobežo vai aizliedz konkrēta ĢMO vai 

pēc kultūrauga šķirnes vai raksturīgām 

īpašībām definētu ĢMO grupu, vai visu 

ĢMO audzēšanu, kas iepriekš bija atļauts 

saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai Regulu 

(EK) Nr. 1829/2003, ar noteikumu, ka šādi 

pasākumi atbilst Savienības tiesību aktiem, 

ir pamatoti, proporcionāli un 

nediskriminējoši, un turklāt ir balstīti uz 

iemesliem, piemēram, tādiem, kuri saistīti 
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tādiem, kuri saistīti ar: ar: 

(a) vides politikas mērķiem, kas ir atšķirīgi 

no elementiem, kuri izvērtēti saskaņā ar šo 

direktīvu un Regulu (EK) Nr. 1829/2003; 

(a) vides politikas mērķiem, kas saistīti ar 

ietekmi, ko varētu radīt ĢMO apzināta 

izplatīšana vai laišana tirgū, un kas 

papildina to ietekmi, kura jau konkrēti 

izpētīta, veicot zinātnisku riska 

novērtējumu saskaņā ar šo direktīvu un 

Regulu (EK) Nr. 1829/2003;  

(b) pilsētu un lauku teritoriju plānojumu; (b) pilsētu un lauku teritoriju plānojumu; 

(c) zemes izmantojumu; (c) zemes izmantojumu; 

(d) sociālekonomisko ietekmi; (d) sociālekonomisko ietekmi;  

(e) izvairīšanos no ĢMO klātbūtnes citos 

produktos, neskarot 26.a pantu; 

(e) izvairīšanos no ĢMO klātbūtnes citos 

produktos; 

(f) lauksaimniecības politikas mērķiem; (f) lauksaimniecības politikas mērķiem;  

(g) sabiedrisko politiku. (g) sabiedrisko politiku. 

Minētos iemeslus var izmantot atsevišķi 

vai vairākus kopā, izņemot g) apakšpunktā 

norādīto iemeslu, ko nevar izmantot 

individuāli, atkarībā no tās dalībvalsts, 

reģiona vai apvidus konkrētajiem 

apstākļiem, kurā šos pasākumus piemēros, 

taču tie nekādā gadījumā nav pretrunā 

vides riska novērtējumam, ko veic saskaņā 

ar šo direktīvu vai Regulu (EK) Nr. 

1829/2003. 

Minētos iemeslus var izmantot atsevišķi 

vai vairākus kopā, izņemot g) apakšpunktā 

norādīto iemeslu, ko nevar izmantot 

individuāli, atkarībā no tās dalībvalsts, 

reģiona vai apvidus konkrētajiem 

apstākļiem, kurā šos pasākumus piemēros, 

taču tie nekādā gadījumā nav pretrunā 

vides riska novērtējumam, ko veic saskaņā 

ar šo direktīvu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Padomes nostāja Grozījums 

4. Dalībvalsts, kas ir paredzējusi pieņemt 

pasākumus saskaņā ar šā panta 3. punktu, 

par šo pasākumu projektu un attiecīgajiem 

izmantotajiem iemesliem vispirms paziņo 

Komisijai. Šī paziņošana var tikt veikta, 

pirms ir pabeigta ĢMO atļaujas 

piešķiršanas procedūra saskaņā ar šīs 

4. Dalībvalsts, kas ir paredzējusi pieņemt 

pasākumus saskaņā ar šā panta 3. punktu, 

par šo pasākumu projektu un attiecīgajiem 

izmantotajiem iemesliem vispirms paziņo 

Komisijai. Šī paziņošana var tikt veikta, 

pirms ir pabeigta ĢMO atļaujas 

piešķiršanas procedūra saskaņā ar šīs 
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direktīvas C daļu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003. 75 dienu laikposmā, sākot 

ar šādas paziņošanas dienu: 

direktīvas C daļu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003. 75 dienu laikposmā, sākot 

ar šādas paziņošanas dienu: 

(a) attiecīgā dalībvalsts atturas no minēto 

pasākumu pieņemšanas un īstenošanas; un 

(a) attiecīgā dalībvalsts atturas no minēto 

pasākumu pieņemšanas un īstenošanas; 

 (aa) paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

atturas no attiecīgās ĢMO šķirnes 

laišanas tirgū  

 (ab) uzņēmēji atturas no attiecīgās ĢMO 

šķirnes audzēšanas; kā arī 

(b) Komisija var sniegt jebkādus 

komentārus, kurus tā uzskata par 

piemērotiem.  

(b) Komisija var sniegt jebkādus 

komentārus, kurus tā uzskata par 

piemērotiem.  

 Ja atļauja ir piešķirta 75 dienu laikposmā, 

to uzskata par apturētu uz laiku līdz šā 

laikposma beigām. 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 Atkāpjoties no 4. punkta 1. daļas 

a)apakšpunkta, valsts pasākumi var tikt 

ieviesti ātrāk, ja 75 dienu laikposms sakrīt 

ar attiecīgā ĢMO kultūrauga sējas laiku. 

Beidzoties pirmajā daļā minētajam 

75 dienu laikposmam un ne vēlāk kā divus 

gadus pēc tam, kad ir sniegta 

piekrišana/atļauja, attiecīgā dalībvalsts 
var pieņemt pasākumus vai nu to sākotnēji 

ierosinātajā formā, vai arī ar grozījumiem, 

lai ņemtu vērā no Komisijas saņemtos 

komentārus. Minētos pasākumus bez 

kavēšanās paziņo Komisijai, citām 

dalībvalstīm un paziņojuma/pieteikuma 

Beidzoties pirmajā daļā minētajam 

75 dienu laikposmam, attiecīgā dalībvalsts, 

sākot no dienas, kad stājas spēkā 

Savienības atļauja, un visā 

piekrišanas/atļaujas derīguma periodā var 

pieņemt pasākumus vai nu to sākotnēji 

ierosinātajā formā, vai arī ar grozījumiem, 

lai ņemtu vērā no Komisijas saņemtos 

nesaistošos komentārus. Minētos 

pasākumus bez kavēšanās paziņo 
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iesniedzējam. Komisijai, citām dalībvalstīm un atļaujas 

īpašniekam. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, lai ikviens šāds 

pasākums būtu publiski pieejams visiem 

attiecīgajiem uzņēmējiem, tostarp 

audzētājiem, vismaz sešus mēnešus pirms 

audzēšanas sezonas sākuma. Ja atļauja 

audzēt attiecīgo ĢMO tiek dota vēlāk nekā 

sešus mēnešus pirms audzēšanas sezonas 

sākuma, dalībvalstis nodrošina, ka šie 

pasākumi ir publiski pieejami, tiklīdz tie ir 

pieņemti. 

 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 5. punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

5. Ja pēc atļaujas piešķiršanas ĢMO 

saskaņā ar šo direktīvu vai Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003 un ne ātrāk kā divus gadus 

pēc tam, kad ir sniegta piekrišana/atļauja, 

dalībvalsts uzskata, ka 

piekrišanas/atļaujas ģeogrāfiskās 

darbības jomas pielāgojums ir pamatots 

ar jauniem objektīviem apstākļiem, tā var 

mutatis mutandis piemērot 1. līdz 

4. punktā izklāstīto procedūru, ar 

noteikumu, ka šādi pasākumi neietekmē 

svītrots 
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tādu atļautu ĢMO sēklu un augu 

pavairošanas materiālu audzēšanu, kas ir 

likumīgi iestādīti pirms šo pasākumu 

pieņemšanas. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 5.a Dalībvalsts, kas plāno pieņemt 

pasākumus saskaņā ar 3. punktu, 

nodrošina, ka lauksaimniekiem, kuri 

likumīgi audzē šādus kultūraugus, būtu 

pietiekami daudz laika, lai pabeigtu 

audzēšanas sezonu. 

 Atbildīgā dalībvalsts un lauksaimnieki 

savstarpēji dala izmaksas un izmaksu un 

ieguvumu analīzes centienus. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.b pants – 7. punkts – ievaddaļa 

 

Padomes nostāja Grozījums 

7. Nolūkā veikt ĢMO piekrišanas/atļaujas 

ģeogrāfiskās darbības jomas pielāgojumu 

saskaņā ar 5. un 6. punktu un ar 

nosacījumu, ka saistībā ar 5. punktu 

piekrišanas/atļaujas īpašnieks 

nepārprotami vai netieši sniedz savu 

piekrišanu attiecībā uz dalībvalsts 

lūgumu: 

7. Lai pielāgotu ĢMO piekrišanas/atļaujas 

ģeogrāfiskās darbības jomu saskaņā ar 6. 

punktu: 
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Grozījums Nr.  44 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.ba pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 „26.ba pants 

 Ar atbildību saistītās prasības un 

finansiālās garantijas 

 Dalībvalstis savos tiesību aktos attiecībā 

uz ĢMO nosaka vispārēju, obligātu 

finansiālās atbildības un finansiālo 

garantiju sistēmu, kuru tās piemēro 

visiem uzņēmējiem un kura nodrošina, ka 

piesārņotājs maksā par netīši izraisītām 

sekām vai kaitējumu, kas varētu rasties 

tādēļ, ka ĢMO tiek apzināti izplatīti vai 

laisti tirgū.” 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.c pants – 2. punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

2. Ja pieteikums tiek izskatīts un 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

nepārprotami vai netieši ir piekritis šādam 

lūgumam 30 dienās pēc minētā lūguma 

paziņošanas, attiecīgi pielāgo 

paziņojuma/pieteikuma ģeogrāfiskās 

darbības jomu. Saskaņā ar šo direktīvu 

izsniegtu rakstisku piekrišanu un 

attiecīgos gadījumos saskaņā ar 19. pantu 

izdotu lēmumu, kā arī saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 1829/2003 7. un 19. pantu 

pieņemtu lēmumu par atļaujas 

2. Ja pieteikums vēl tiek izskatīts un 

Komisija ir pieņēmusi dalībvalsts 

pieprasījumu pielāgot ģeogrāfiskās 

darbības jomu, pienācīgi paziņojot par to 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējam, šis 

pielāgojums tiek noteikts pirms stājas 

spēkā rakstiskā piekrišana, kas izsniegta 
saskaņā ar šo direktīvu.  



 

RR\1040894LV.doc 33/41 PE537.550v02-00 

 LV 

piešķiršanu izdod, pamatojoties uz 

paziņojuma/pieteikuma pielāgoto 

ģeogrāfiskās darbības jomu, kā tam 

nepārprotami vai netieši ir piekritis 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs. 

 

Grozījums Nr.  46 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.c pants – 3. punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

3. Ja atļauja jau ir piešķirta un atļaujas 

īpašnieks nepārprotami vai netieši ir 

piekritis lūgumam 30 dienās pēc šā panta 

1. punktā minētā lūguma paziņošanas, 

atļauja ir tāda, kā tam piekritis atļaujas 

īpašnieks. Attiecībā uz rakstisku 

piekrišanu, kas sniegta saskaņā ar šo 

direktīvu, kompetentā iestāde attiecīgi 

groza piekrišanas ģeogrāfiskās darbības 

jomu, kā tam nepārprotami vai netieši 

piekritis atļaujas īpašnieks, un, tiklīdz tas ir 

pabeigts, informē Komisiju, dalībvalstis un 

atļaujas īpašnieku. Attiecībā uz atļauju, kas 

piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003, Komisija attiecīgi groza 

lēmumu par atļaujas piešķiršanu, 

nepiemērojot minētās regulas 35. panta 

2. punktā izklāstīto procedūru. Komisija 

attiecīgi informē dalībvalstis un atļaujas 

īpašnieku.  

3. Ja atļauja jau ir piešķirta un atļaujas 

īpašnieks nepārprotami vai netieši ir 

piekritis lūgumam 30 dienās pēc šā panta 

1. punktā minētā lūguma paziņošanas, 

atļauja ir tāda, kā tam piekritis atļaujas 

īpašnieks. Attiecībā uz rakstisku 

piekrišanu, kas sniegta saskaņā ar šo 

direktīvu, kompetentā iestāde attiecīgi 

groza piekrišanas ģeogrāfiskās darbības 

jomu, kā tam nepārprotami vai netieši 

piekritis atļaujas īpašnieks, un, tiklīdz tas ir 

pabeigts, informē Komisiju, dalībvalstis un 

atļaujas īpašnieku. Attiecībā uz atļauju, kas 

piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003, Komisija attiecīgi groza 

lēmumu par atļaujas piešķiršanu, 

nepiemērojot minētās regulas 35. panta 

2. punktā izklāstīto procedūru. Komisija 

attiecīgi informē dalībvalstis un atļaujas 

īpašnieku. Komisija šo piekrišanu arī 

publisko. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Padomes nostāja 

1. pants 

Direktīva 2001/18/EK 

26.c pants – 4. punkts 
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Padomes nostāja Grozījums 

4. Ja paziņojuma/pieteikuma iesniedzējs 

vai, atkarībā no konkrētā gadījuma, 

atļaujas īpašnieks iebilst pret šādu 

lūgumu, mutatis mutandis piemēro 

26.b panta 3. līdz 9. punktu. 

svītrots 

 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Padomes nostāja 

2. pants 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc ...  Komisija 

iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par to, kā dalībvalstis izmanto šo 

direktīvu, tostarp par to noteikumu 

efektivitāti, kas dalībvalstīm dod iespēju 

ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu visā 

to teritorijā vai teritorijas daļā, un iekšējā 

tirgus netraucētu darbību. Minētajam 

ziņojumam var pievienot jebkādus tiesību 

aktu priekšlikumus, kurus Komisija 

uzskata par piemērotiem.  

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc ...+ Komisija 

iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par to, kā dalībvalstis izmanto šo 

direktīvu, tostarp par to noteikumu 

efektivitāti, kas dalībvalstīm dod iespēju 

ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu visā 

to teritorijā vai teritorijas daļā, un iekšējā 

tirgus netraucētu darbību. Ziņojumam var 

pievienot jebkādus tiesību aktu 

priekšlikumus, kurus Komisija uzskata par 

piemērotiem. 

Komisija arī ziņo par panākumiem, kas 

gūti virzībā uz normatīva statusa 

piešķiršanu Iestādes 2010. gada 

pastiprinātajiem norādījumiem par 

ģenētiski modificētu augu vides riska 

novērtējumu. 

 

________________ __________________ 

+ OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā 

stāšanās datumu. 

+ OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā 

stāšanās datumu. 
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Grozījums Nr.  49 

Padomes nostāja 

2.a pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.a pants 

 Ne vēlāk kā ...+ Komisija pieņem 

īstenošanas regulu par ĢMO radītā vides 

riska novērtējumu, par pamatu izmantojot 

EFSA 2010. gada vadlīnijas attiecībā uz 

ģenētiski modificētu augu vides riska 

novērtējumu un pilnveidojot tās atbilstīgi 

Padomes 2008. gada secinājumiem. 

 ___________________ 

 +OV: lūgums ievietot datumu: 1 gads pēc 

šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Padomes nostāja 

2.b pants (jauns) 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.b pants 

 Transponēšana 

 1. Dalībvalstis pieņem normatīvos un 

administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības līdz …+. 

Dalībvalstis par to nekavējoties informē 

Komisiju. 

 Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos 

ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 

atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. 

Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā 

izdarāma šāda atsauce. 

 2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 

savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 

tās pieņem šīs direktīvas darbības jomā. 

 __________________ 
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  OV: lūgums ievietot datumu: 12 mēneši 

pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Padomes nostāja 

2.c pants (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1829/2003 

7. pants – 4. punkts un 19. pants – 3. punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 2.c pants 

 Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza šādi: 

 7. panta 3. punktā un 19. panta 3. punktā 

atsauce uz 35. panta 2. punktu ir aizstāta 

ar atsauci uz 35. panta 3. punktu; 
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PASKAIDROJUMS 

I. Pamatinformācija  

Šā gada 23. jūlijā 28 ES dalībvalstu vides ministri pieņēma Padomes nostāju attiecībā uz 

iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā. 

Praktiski tas nozīmē, ka ir jāgroza Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu 

apzinātu izplatīšanu vidē, papildinot to ar jaunu pantu, kas nodrošina dalībvalstīm vairāk 

tiesību ar juridisku pamatojumu aizliegt ĢMO audzēšanu valsts vai reģionālā līmenī. 

Noteikumu pārskatīšana skars arī tos ĢMO, kas atļauti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 

par ģenētiski modificētu pārtiku un barību. 

Šie divi akti nosaka tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru ĢMO var laist tirgū tikai ar attiecīgu 

atļauju, kas sniegta, pamatojoties uz cilvēka un dzīvnieku veselībai un videi radītā riska 

zinātnisku novērtējumu. 

Ir svarīgi precizēt, ka apspriežamais tiesību akts attiecas tikai uz ĢMO audzēšanu ražas 

iegūšanai vai lauka pētījumu vajadzībām. Tātad uz ĢMO importu, kas galvenokārt paredzēts 

lauksaimniecības dzīvnieku barībai, šis regulējums neattiecas.  

Kompromisu dalībvalstīm ir izdevies panākt trīs gadus pēc tam, kad Eiropas Parlaments 

pauda savu nostāju pirmā lasījuma balsojumā 2011. gada 5. jūlijā. 

Lai gan visi atzinīgi vērtē to, ka ir atsācies šo tiesību aktu izskatīšanas process, ar to saistītā 

situācija ir kļuvusi vēl delikātāka. 

1) Eiropas sabiedrība aizvien spēcīgāk iebilst pret ĢMO un jo īpaši pret to klātbūtni 

produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā. Jāatgādina, ka saskaņā ar 2010. gada decembra 

īpašo Eirobarometra aptauju Nr. 354 par pārtiku tikai 21 % Eiropas iedzīvotāju piekrīt 

apgalvojumam, ka „uzturā un barībā izmantoti ĢMO nekaitē nākamajām paaudzēm” (58 % 

tam nepiekrīt). 

Šos datus būtu ļoti vēlams atjaunināt. Jauna aptauja, visticamāk, apliecinātu, ka lielākā daļa 

iedzīvotāju joprojām iebilst pret ĢMO audzēšanu Eiropā.  

2) Lielu plašsaziņas līdzekļu uzmanību 2014. gada februārī izpelnījās tas, ka 19 no 

28 dalībvalstu valdībām iebilda pret ģenētiski modificēto kukurūzu TC1507. Tikai 

5 dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Igaunija, Somija, Spānija un Zviedrija) balsoja par 

atļaujas piešķiršanu šai jaunajai ĢMO šķirnei, galīgā lēmuma pieņemšanu atstājot Komisijas 

ziņā, kas šo lēmumu tā arī vēl nav pieņēmusi.  

3) Ir aizkavējusies pieteikumu izskatīšana centralizētajā Kopienas atļauju piešķiršanas 

sistēmā. Atļaujas piešķiršanas procedūra ir ieilgusi ne vien ar kukurūzu TC1507 saistītajam 

pieteikumam, bet vēl sešiem citiem pieteikumiem par ĢMO audzēšanu (pieciem par kukurūzu 

un vienam par soju), kas jau ir saņēmuši labvēlīgu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 

(EFSA) atzinumu, taču Komisija vilcinās nodot tos balsošanai, jo vairums dalībvalstu pret 

tiem nepārprotami iebilst.  
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4) Šādā situācijā savu viedokli pauda jaunais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude 

Juncker, šā gada 15. jūlijā iepazīstinot Eiropas Parlamenta deputātus ar Komisijas politikas 

pamatnostādnēm. Viņš apgalvoja, ka vēlas pārskatīt arī tos tiesību aktus, saskaņā ar kuriem 

pašlaik tiek atļauta ģenētiski modificētu organismu audzēšana. Viņaprāt, nav pieņemami, ka 

atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem Komisijai ir juridiski saistošs pienākums atļaut jaunu 

ĢMO importu un apstrādi pat tad, ja nepārprotams vairākums dalībvalstu pret to iebilst. 

Šo apņemšanos apliecina vēstule jaunajam par veselību un pārtikas nekaitīgumu atbildīgajam 

Eiropas komisāram, kurā izklāstīti komisāra darba uzdevumi un uzdots pirmajos sešos 

pilnvaru laika mēnešos pārskatīt pašreizējo lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz ĢMO. 

Izstrādājot ieteikuma projektu, referentei ir jāņem vērā šis jaunais politiskais konteksts. 

Tā referente īsteno Eiropas Parlamentam, vairākumam dalībvalstu un jaunievēlētajam 

Komisijas priekšsēdētājam kopīgu apņemšanos, proti, „atpestīt” ar ĢMO saistītos dokumentus 

no pārmērīgas procesuālās loģikas, kas ir kaitinoša visām iesaistītajām personām.  

II. Padomes kopējās nostājas mērķi un ierobežojumi  

Ir vērts atgādināt, ka tiesiskais regulējums šādi tiek grozīts tādēļ, lai nodrošinātu vairāk rīcības 

brīvības un krietni lielāku juridisko noteiktību tām dalībvalstīm, kuras vēlas aizliegt Eiropas 

mērogā atļautu ĢMO audzēšanu visā savā teritorijā vai tās daļā. Padome to ir nepārprotami 

atzinusi 5. apsvērumā. 

Lai gan šā kopīgā mērķa vārdā Padome ir pieņēmusi dažus Eiropas Parlamenta ierosinātos 

grozījumus, tā vienlaikus ir arī ieviesusi kārtību, kuru īstenojot dalībvalstu iestādēm būs 

jāpilda jauni pienākumi. 

Vispirms dalībvalstij būtu jāsper pirmais solis (tā dēvētais I posms) un jāvēršas pie 

uzņēmuma, kurš vēlas laist ES tirgū ĢMO, ar konkrētu prasību (jaunā 26.b panta 1. un 

2. punkts), lai panāktu, ka atļauja neattiecas uz konkrētās dalībvalsts teritoriju. 

Tādējādi tikai tad, ja I posms būs noslēdzies neveiksmīgi un uzņēmums prasību būs noraidījis, 

sāksies vienotās procedūras (tā dēvētā II posma) īstenošana (jaunā 26.b panta 3. punkts), kas 

ļaus dalībvalstij aizliegt ĢMO audzēšanu juridisku iemeslu dēļ.  

Tas nozīmē, ka būs īstenojams divu secīgu posmu process, kurā otrais posms ir pakārtots 

pirmajam, nevis procedūra, kas izklāstīta gan Komisijas sākotnējā, gan EP grozītajā 

priekšlikumā un kas būtu jāsaglabā kā grozītās 2001. gada direktīvas pamatelements. 

Rodas nepatīkams iespaids, ka Padomes interpretācijā galvenais kļūst par otršķirīgu elementu, 

un tas neatbilst mērķim, ko Eiropas Parlaments centās sasniegt 2011. gada 5. jūlija balsojumā.  

Tādēļ referente ir iesniegusi grozījumu Nr. 24, kurš attiecas uz 26.b panta 3. punktu un ir 

būtiski svarīgs, lai panāktu, ka dalībvalsts pati var izvēlēties, vai īstenot I posmu vai ne. 

Dalībvalstu tiesības ierobežo arī stingri noteiktais laikposms, kurā valsts attiecīgā kārtībā var 

aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā — turpmāk dalībvalstu rīcībā būs tikai 2 gadi pēc 

atļaujas piešķiršanas Kopienas līmenī.  
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Referentei šis ierobežojums nav saprotams, un viņa uzskata, ka piemērots termiņš ir 10 gadi, 

kas ir viss atļaujas derīguma periods. Tādēļ viņa ir iesniegusi grozījumu Nr. 25, kurš attiecas 

uz 26.b panta 4. punktu. 

Līdz ar to vairs nav vajadzīga izlīdzinošā procedūra, kas paredzēta 26.b panta 5. punktā, un 

tādēļ ar grozījumu Nr. 26 attiecīgā tiesību norma ir svītrota. 

Turklāt nav ierobežots to iemeslu uzskaitījums, ar kuriem var pamatot aizliegumu audzēt 

ĢMO, un referente uzskata, ka konkrētu piemēru trūkums vājina tiesisko regulējumu. Tādēļ ar 

grozījumu Nr. 24 viņa ir iesniegusi tekstu, kas līdzinās ar absolūtu balsu vairākumu pirmajā 

lasījumā pieņemtajam tekstam, izņemot vien to, ka turpmāk būtu noteiktas piecas iemeslu 

kategorijas: 

• vides kritēriji papildus tiem, ko Eiropas līmenī ir izvērtējusi EFSA. Tie ir papildu 

kritēriji, jo attiecas uz vietējiem vai sistēmiskiem aspektiem, kas raksturīgi ĢMO 

izmantošanai konkrētā agronomiskā kontekstā;  

• ar teritorijas plānošanu saistīti kritēriji;  

• zemes izmantošanas kritēriji; 

• ar sociālekonomisko ietekmi saistīti iemesli. Šāds iemesls varētu būt, piemēram, 

piesārņojuma radītās papildu izmaksas lauksaimniekiem neatkarīgi no tā, vai viņi 

strādā ar tradicionālās vai bioloģiskās lauksaimniecības metodēm; 

• ar lauksaimniecības politikas mērķiem saistīti iemesli. 

Šo iemeslu uzskaitījums nodrošinās dalībvalstīm vajadzīgo iespēju elastīgi rīkoties, lai veiktu 

piemērotus pasākumus, tomēr nemainot un negraujot kārtību, kādā riski pašlaik tiek vērtēti 

Savienības līmenī. 

III. Citi referentes iesniegtie grozījumi 

Balsojot par grozīto priekšlikumu pirmajā lasījumā, Eiropas Parlaments pieņēma 

28 grozījumus — lielākā daļa neraisīja diskusijas un tika atbalstīta ar absolūtu balsu 

vairākumu. Tieši tādēļ referente iesniedza pavisam 33 grozījumus, tostarp galvenos pirmajā 

lasījumā pieņemtos grozījumus, kas nav iekļauti Padomes kopējā nostājā. 

Būtu jārīkojas šādi. 

– No jauna jāapstiprina ar vidi saistītais juridiskais pamats, kuru izvēlējies Eiropas 

Parlaments (grozījums Nr. 1). Ar šo jauno tiesību aktu ir paredzēts grozīt ne vien 

Direktīvu 2001/18/EK, bet arī Regulu (EK) Nr. 1829/2003, ja atļaujas saņemšanai 

iesniegtais uzņēmuma pieteikums attiecas gan uz audzēšanu, gan uz pārtiku un barību. 

Ja 2001. gada direktīvas gadījumā priekšroka ir dota ar iekšējo tirgu saistītam 

juridiskajam pamatam, tad 2003. gada regulai likumdevēji ir izvēlējušies vismaz trīs 

juridiskos pamatus, kas saistīti ar lauksaimniecību, iekšējo tirgu un sabiedrības 

veselību.  

Ar šo tiesību aktu ir iecerēts sasniegt arī galveno mērķi — ļaut dalībvalstīm elastīgāk rīkoties, 
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lai aizliegtu ĢMO audzēšanu savā teritorijā, to cita starpā pamatojot ar vides apsvērumiem, 

piemēram, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību vai dzīvotņu un ekosistēmu saglabāšanu. 

– Jāpilnveido risku novērtēšana. Grozījums Nr. 3 ir ierosināts, lai panāktu, ka tiek 

īstenoti 2008. gada 4. decembrī pieņemtie Vides padomes secinājumi, kuros pieprasīts 

izmantot visaptverošas un efektīvas risku novērtēšanas metodes, jo līdz šim nav 

pienācīgi ņemta vērā ĢMO audzēšanas ilgtermiņa ietekme. 

Referente ar gandarījumu norāda, ka Padomes tekstā attiecīgie noteikumi ir iekļauti. Taču 

Padomes tekstu vēl vajadzētu uzlabot. Šajā nolūkā ir iesniegts grozījums Nr. 33, saskaņā ar 

kuru pastiprinātajiem EFSA norādījumiem būtu jāpiešķir normatīvs statuss. 

– Jānosaka, ka obligāti ir veicami pasākumi, kas garantē kultūraugu līdzāspastāvēšanu. 

Tieši tādēļ 2011. gada jūlija plenārsēdē tika pieņemts 26.a panta grozījums, un referente vēlas 

to iesniegt no jauna ar grozījumu Nr. 21. 

Šajā tiesību aktā ir svarīgi noteikt, ka dalībvalstu pienākums ir garantēt kultūraugu 

līdzāspastāvēšanu un jo īpaši nepieļaut nekādu pārrobežu invāziju. Šo prasību nelokāmi 

atbalsta vairums Eiropas lauksaimnieku.  

Ir ierosināti arī grozījumi, kas garantētu, ka ĢMO audzēšana tiek aizliegta vai ierobežota 

pārredzamā kārtībā, un kas nodrošinātu šādu svarīgu lēmumu publiskošanu. 
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