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21.10.2015 A8-0305/4 

Pakeitimas 4 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) priežastys, dėl kurių reikėjo Direktyva 

(ES) 2015/412 iš dalies keisti Direktyvos 

2001/18/EB nuostatas dėl GMO auginimo, 

yra aktualios ir kitiems GMO bei 

genetiškai modifikuotam maistui ir 

pašarams, reglamentuojamiems 

Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003. Iš tiesų 

visada balsavimo atitinkamame komitete ar 

Taryboje dėl įgyvendinimo sprendimų, 

kuriais leidžiama naudoti Reglamente (EB) 

Nr. 1829/2003 nustatytus ir ne auginti 

skirtus produktus, rezultatas – „nuomonės 

nėra“ (nepasiekta kvalifikuota balsų 

dauguma), be to, yra valstybių narių, 

kuriose naudoti šiuos produktus yra 

draudžiama. Atsižvelgiant į šiuos 

veiksnius, tikslinga iš dalies pakeisti 

Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kad 

valstybės narės galėtų apriboti ar uždrausti 

GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 

pašarų naudojimą visoje savo teritorijoje 

ar jos dalyje, remiantis įtikinamais 

argumentais, derančiais su Sąjungos teise 

ir nesusijusiais su pavojumi žmonių ir 

gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes toks 

pavojus pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 1829/2003 jau vertinamas Sąjungos 

lygmeniu. Tokia galimybė nebus teikiama 

auginti skirtų GMO atveju, nes šis 

klausimas jau reglamentuojamas 

Direktyvos 2001/18/EB pakeitimais, 

(7) priežastys, dėl kurių reikėjo Direktyva 

(ES) 2015/412 iš dalies keisti Direktyvos 

2001/18/EB nuostatas dėl GMO auginimo, 

yra aktualios ir kitiems GMO bei 

genetiškai modifikuotam maistui ir 

pašarams, reglamentuojamiems 

Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003. Iš tiesų 

visada balsavimo atitinkamame komitete ar 

Taryboje dėl įgyvendinimo sprendimų, 

kuriais leidžiama naudoti Reglamente (EB) 

Nr. 1829/2003 nustatytus ir ne auginti 

skirtus produktus, rezultatas – „nuomonės 

nėra“ (nepasiekta kvalifikuota balsų 

dauguma), be to, yra valstybių narių, 

kuriose naudoti šiuos produktus yra 

draudžiama. Atsižvelgiant į šiuos 

veiksnius, tikslinga iš dalies pakeisti 

Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kad 

valstybės narės galėtų apriboti ar uždrausti 

GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 

pašarų pateikimą rinkai visoje savo 

teritorijoje ar jos dalyje, remiantis 

argumentais, derančiais su Sąjungos teise; 

Tokia galimybė nebus teikiama auginti 

skirtų GMO atveju, nes šis klausimas jau 

reglamentuojamas Direktyvos 2001/18/EB 

pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 

2015/412; 
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padarytais Direktyva (ES) 2015/412; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Pakeitimas 5 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) todėl valstybėms narėms turėtų būti 

leidžiama visoje savo teritorijoje ar jos 

dalyje taikyti priemones, kuriomis 

apribojamas ar uždraudžiamas GMO ir 

genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 

kuriems jau išduotas leidimas, arba GMO 

ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

grupių naudojimas, jeigu tos priemonės 

yra pagrįstos įtikinamais argumentais 

vadovaujantis Sąjungos teise ir atitinka 

proporcingumo bei nacionalinių ir 

nenacionalinių produktų 

nediskriminavimo principus bei SESV 34 

straipsnio, 36 straipsnio ir 216 straipsnio 2 

dalies nuostatas; 

(8) todėl valstybėms narėms turėtų būti 

leidžiama visoje savo teritorijoje ar jos 

dalyje taikyti priemones, kuriomis 

apribojamas ar uždraudžiamas GMO ir 

genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 

kuriems jau išduotas leidimas, arba GMO 

ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

grupių pateikimas rinkai, jeigu tos 

priemonės yra pagrįstos argumentais 

vadovaujantis Sąjungos teise ir atitinka 

SESV 34 straipsnio, 36 straipsnio ir 216 

straipsnio 2 dalies nuostatas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Pakeitimas 6 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) pagal šį reglamentą priimtos apribojimo 

ar uždraudimo priemonės yra taikomos 

genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

naudojimui, o ne jų laisvam judėjimui ir 

importui; 

(9) pagal šį reglamentą priimtos apribojimo 

ar uždraudimo priemonės yra taikomos 

genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

pateikimui rinkai, o ne jų laisvam 

judėjimui ir importui; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Pakeitimas 7 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) laikantis Reglamente (EB) 

Nr. 1829/2003 nustatytos leidimų 

išdavimo tvarkos užtikrinamas žmonių ir 

gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 

lygis yra grindžiamas visoje Sąjungoje 

atliekamais vienodais moksliniais 

įvertinimais, ir šis reglamentas tos 

padėties neturėtų pakeisti. Kad nebūtų 

pažeidžiami Reglamente (EB) 

Nr. 1829/2003 nustatyti rizikos vertinimo 

ir valdymo įgaliojimai, valstybėms narėms 

turėtų būti neleidžiama naudotis su 

pavojumi sveikatai ir aplinkai susijusiais 

argumentais, kuriais naudojamasi taikant 

Reglamente (EB) Nr. 1829/2003, ypač jo 

10, 22 ir 34 straipsniuose, nustatytą 

tvarką; 

Išbraukta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Pakeitimas 8 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) priemonėms, kurias valstybės narės 

priima pagal šį reglamentą, turėtų būti 

taikoma Sąjungos lygmens tikrinimo ir 

informacijos procedūra siekiant tinkamo 

vidaus rinkos veikimo. Atsižvelgiant į 

šiame reglamente nustatytą Sąjungos 

tikrinimo ir informavimo lygį, nebūtina 

papildomai numatyti taikyti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

98/34/EB
15

. Šiuo reglamentu iš dalies 

pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 

bus nustatyta, kad valstybės narės gali 

apriboti ar uždrausti GMO ir genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą 

visoje savo teritorijoje ar jos dalyje visu 

leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu 

nustatytas sustabdymo laikotarpis, per kurį 

Komisija ir kitos valstybės narės galėjo 

pareikšti nuomonę apie siūlomas 

priemones, jau pasibaigė. Taigi atitinkama 

valstybė narė likus ne mažiau kaip 3 

mėnesiams iki priemonių patvirtinimo 

turėtų perduoti Komisijai tų priemonių 

projektą, kad Komisija ir kitos valstybės 

narės galėtų pateikti pastabas, ir tuo 

laikotarpiu neturėtų nei tvirtinti, nei 

įgyvendinti tų priemonių. Pasibaigus 

nustatytam sustabdymo laikotarpiui 

valstybė narė turėtų turėti galimybę 

patvirtinti priemones tokias, kaip buvo 

(11) priemonėms, kurias valstybės narės 

priima pagal šį reglamentą, turėtų būti 

taikoma Sąjungos lygmens tikrinimo ir 

informacijos procedūra siekiant tinkamo 

vidaus rinkos veikimo. Atsižvelgiant į 

šiame reglamente nustatytą Sąjungos 

tikrinimo ir informavimo lygį, nebūtina 

papildomai numatyti taikyti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

98/34/EB
15

. Šiuo reglamentu iš dalies 

pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 

bus nustatyta, kad valstybės narės gali 

apriboti ar uždrausti GMO ir genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų pateikimą 

rinkai visoje savo teritorijoje ar jos dalyje 

visu leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu 

nustatytas sustabdymo laikotarpis, per kurį 

Komisija ir kitos valstybės narės galėjo 

pareikšti nuomonę apie siūlomas 

priemones, jau pasibaigė. Taigi atitinkama 

valstybė narė likus ne mažiau kaip 3 

mėnesiams iki priemonių patvirtinimo 

turėtų perduoti Komisijai tų priemonių 

projektą, kad Komisija ir kitos valstybės 

narės galėtų pateikti pastabas, ir tuo 

laikotarpiu neturėtų nei tvirtinti, nei 

įgyvendinti tų priemonių. Pasibaigus 

nustatytam sustabdymo laikotarpiui 

valstybė narė turėtų turėti galimybę 

patvirtinti priemones tokias, kaip buvo 
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pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 

pakeitusi pagal Komisijos ar kitų valstybių 

narių pastabas. Valstybėms narėms turėtų 

būti suteikiama galimybė pranešti 

Komisijai apie priemones pagal šį 

reglamentą dar iki leidimo produktui, 

kuriam taikomos priemonės, įsigaliojimo, 

kad apribojimas ar draudimas įsigaliotų tą 

pačią dieną kaip Sąjungos leidimas; 

pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 

pakeitusi pagal Komisijos ar kitų valstybių 

narių pastabas. Valstybėms narėms turėtų 

būti suteikiama galimybė pranešti 

Komisijai apie priemones pagal šį 

reglamentą dar iki leidimo produktui, 

kuriam taikomos priemonės, įsigaliojimo, 

kad apribojimas ar draudimas įsigaliotų tą 

pačią dieną kaip Sąjungos leidimas; 

__________________ __________________ 

15
 1998 m. birželio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 

nustatanti informacijos apie techninius 

standartus, reglamentus ir informacinės 

visuomenės paslaugų taisykles teikimo 

tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37). 

15
 1998 m. birželio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 

nustatanti informacijos apie techninius 

standartus, reglamentus ir informacinės 

visuomenės paslaugų taisykles teikimo 

tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Pakeitimas 9 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) pagal šį reglamentą priimtos 

priemonės, kuriomis apribojamas ar 

uždraudžiamas GMO ir genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas, 

neturėtų daryti poveikio tokių produktų ir 

iš jų pagamintų produktų naudojimui 

kitose valstybėse narėse. Be to, šis 

reglamentas ir pagal jį patvirtintos 

nacionalinės priemonės neturėtų daryti 

poveikio Sąjungos teisės aktų 

reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 

atsitiktiniu GMO atsiradimu kituose 

produktuose, ir šiuos reikalavimus 

atitinkančių produktų pateikimui rinkai ir 

naudojimui; 

(13) pagal šį reglamentą priimtos 

priemonės, kuriomis apribojamas ar 

uždraudžiamas GMO ir genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų pateikimas 

rinkai, neturėtų daryti poveikio tokių 

produktų ir iš jų pagamintų produktų 

pateikimui rinkai kitose valstybėse narėse. 

Be to, šis reglamentas ir pagal jį 

patvirtintos nacionalinės priemonės 

neturėtų daryti poveikio Sąjungos teisės 

aktų reikalavimams, susijusiems su 

netyčiniu ir atsitiktiniu GMO atsiradimu 

kituose produktuose, ir šiuos reikalavimus 

atitinkančių produktų pateikimui rinkai ir 

naudojimui; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Pakeitimas 10 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

Reglamentas (ES) Nr. 1829/2003 

34a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės gali priimti priemones, 

kuriomis būtų apribojamas ar 

uždraudžiamas 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 

straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, 

kuriuos leista naudoti pagal šį reglamentą, 

naudojimas, jei šios priemonės yra: 

1. Valstybės narės gali priimti priemones, 

kuriomis būtų apribojamas ar 

uždraudžiamas 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 

straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, 

kuriuos leista naudoti pagal šį reglamentą, 

pateikimas rinkai, jei šios priemonės yra: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Pakeitimas 11 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

Reglamentas (ES) Nr. 1829/2003 

34a straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagrįstos įtikinamais argumentais, 

atitinkančiais Sąjungos teisę ir jokiais 

būdais neprieštarauja pagal šį reglamentą 

atliktam rizikos vertinimui; 

a) pagrįstos argumentais, atitinkančiais 

Sąjungos teisę, ypač atsižvelgiant į 

atsargumo principą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Pakeitimas 12 

Mireille D'Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

Reglamentas (ES) Nr. 1829/2003 

34a straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) proporcingos ir nediskriminuojančios. Išbraukta. 

Or. en 

 

 


