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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo aplinkybės 

Nuomonės referentas norėtų priminti kai kuriuos su GMO auginimu susijusius faktus ir skaičius, 
kurie galėtų praversti diskutuojant: 
– šiuo metu ES auginti leista dvi GMO kultūras: kukurūzus MON810 ir bulves „Amflora“;
– laukiama leidimo ES auginti 17 GMO;
– 2009 m. penkiose valstybėse narėse (Ispanijoje, Čekijos Respublikoje, Portugalijoje, 
Rumunijoje ir Slovakijoje) auginta iš viso 94 800 ha kukurūzų MON810, iš kurių 80 % auginta 
Ispanijoje (palyginti su 107 700 ha 2008 m., prieš Vokietijai nutraukiant auginimą). 
Bulvės „Amflora“ šiuo metu auginamos trijose valstybėse narėse: Švedijoje, Vokietijoje ir 
Čekijos Respublikoje.  

2009 m. 14 mln. ūkininkų visame pasaulyje pasodino 134 mln. ha GMO1, iš kurių 64 mln. ha 
pasodinta JAV, daugiau kaip po 21 mln. Brazilijoje ir Argentinoje ir daugiau kaip 8 mln. ha 
tokiose šalyse kaip Kanada ir Indija. 

Šie skaičiai rodo, kokioje aklavietėje šiuo metu atsidurta priimant sprendimus dėl GMO ES ir 
kad trūksta atsakymų į ūkininkų ir vartotojų pareikštą tikrą susirūpinimą.  

Mokslu grindžiamas požiūris į naują technologiją 

Nuomonės referentas mano, kad pagrindiniai naujų technologijų saugumo nustatymo principai 
turėtų būti geriausios mokslinės konsultacijos ir rizika grindžiamas požiūris. Jei nebus 
remiamasi mokslinėmis konsultacijomis sprendimams dėl naujų metodų ir praktikos saugumo 
įtvirtinti, visuomenei kyla pavojus, kad sprendimai bus priimti remiantis tuo, kas populiaru, o ne 
tuo, kas saugu. Kiti aspektai, pvz., socialinės ir ekonominės problemos ar etiniai aspektai, negali 
pakeisti mokslu grindžiamų sprendimų dėl saugumo. Nuomonės referentas pripažįsta, kad 
Komisijos pasiūlymas, toks, koks yra, nepažeidžia Europos bendrosios mokslinės leidimo 
auginti GMO suteikimo procedūros. 

Pasiūlymo tikslas 

Pasak Komisijos, kartu su išsamia teisine sistema, pagal kurią išduodami produktų, kurie 
sudaryti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) arba kurie yra iš jų kilę, leidimai, šiuo 
pasiūlymu siekiama „palengvinti sprendimų priėmimą“, „atsižvelgti į visus susijusius veiksnius“ 
ir suteikti valstybėms „pakankamai lankstumo sprendžiant dėl GMO auginimo išdavus jų 
leidimus ES lygmeniu“. Nors rimtą susirūpinimą dėl teisinio tikrumo, galimos grėsmės bendrajai 
rinkai ir neatitikimo PPO nuostatoms yra pareiškusios Tarybos ir Europos Parlamento teisinės 
tarnybos, pasvėręs visus argumentus, nuomonės referentas priėjo išvadą, kad, į viską atsižvelgus, 
pasiūlymas gali padėti įgyvendinti Komisijos tikslus ir sudaryti tam tikrų galimybių pasiekti 
pažangos ir išeiti iš aklavietės, į kurią pateko ES, priimdama sprendimus dėl GMO.

Pozicija 

                                               
1 Pateikiami duomenys apie kukurūzus, sojos pupeles, medvilnę ir rapsus.
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Bendras nuomonės referento požiūris yra toks, kad reikia tobulinti Komisijos pasiūlymą 
reaguojant į susirūpinimą dėl vidaus rinkos ir atitikimo PPO nuostatoms. 
Nuomonės referentas taip pat pateikė reikalavimą laikytis proporcingumo principo ir gerbti 
vartotojų ir ūkininkų pasirinkimo laisvę. Jis taip pat siekia suteikti didesnę apsaugą tiems 
ūkininkams, kurie norėtų auginti nemodifikuotus augalus, ir didesnį teisinį tikrumą toms 
valstybėms narėms, kurios naudotųsi lankstumo galimybe.  

Nuomonės referentas mano, kad turėtų būti reikalaujama, jog valstybės narės, spręsdamos, ar 
panaudoti šias naujas galias, taikytų kiekvienam atvejui atskirą požiūrį, siekiant užtikrinti, kad 
apribojimai būtų taikomi tik konkretiems augalams. Tai leistų pripažinti faktą, kad skirtingi 
GMO kelia tiek skirtingą grėsmę, tiek teikia skirtingą naudą skirtingiems regionams, ir todėl 
juos reikėtų vertinti atskirai, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi proporcingumo 
principo.

Kad būtų gerbiama pasirinkimo laisvė, pripažinta Tarybos 2008 m. gruodžio 4 d. išvadose ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. gruodžio 9 d. nuomonėje (NAT 480 
- CESE 1623/2010), būtina užtikrinti, kad valstybės narės turėtų tvirtas sambūvio jų teritorijoje 
taisykles. Dėl to reikia pakeisti Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnį, siekiant nemodifikuotų 
augalų augintojams ir vartotojams, kurie norėtų auginti ir įsigyti nemodifikuotus produktus, 
užtikrinti, kad jų teisės bus taip pat gerbiamos. Nuomonės referentas taip pat mano, kad 
valstybės narės, prieš priimdamos tolesnes ribojamąsias priemones pagal siūlomą 26b straipsnį, 
turėtų visapusiškai pasinaudoti pagal 26a straipsnį ir naują Komisijos rekomendaciją dėl
sambūvio gairių suteikiama lankstumo galimybe.  

Kartu su sambūvio priemonėmis ir siekiant apsaugoti nemodifikuotų kultūrų augintojus nuo 
ekonominių nuostolių, kurie gali atsirasti dėl atsitiktinių GMO priemaišų pasėliuose ir sėklose, 
nuomonės referentas taip pat prašo Komisiją parengti pasiūlymą dėl techninių GMO 
priemaišoms įprastose sėklose taikomų ženklinimo ribų, kurios turėtų būti kuo žemesnės, 
praktiškos, proporcingos ir naudingos visiems ekonominės veiklos vykdytojams, kaip prašoma 
Tarybos 2008 m. gruodžio 4 d. išvadose.

Galiausiai, užtikrinant, kad ribojamosios priemonės būtų proporcingos ir kad būtų imtasi visų 
reikalingų praktinių priemonių ūkininkų ir vartotojų pasirinkimo laisvei užtikrinti, nuomonės 
referentas siūlo stiprinti teisinį tikrumą ūkininkų atžvilgiu, turėdamas mintyje šį pasiūlymą. To 
siekiant valstybės narės turi viešai paskelbti ir įgyvendinti apribojimus, kuriuos jos planuoja 
taikyti pasinaudodamos šia nauja galia pagal Direktyvos 2001/187/EB 26b straipsnį, ne vėliau 
kaip trys mėnesiai prieš auginimo sezono pradžią, kad ūkininkai galėtų pankankamai užtikrintai 
planuoti. 

Todėl nuomonės referentas pasirengęs paremti šį pasiūlymą su sąlyga, kad bus priimtos 
papildomos šioje nuomonėje pasiūlytos apsaugos priemonės.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant auginimui skirtų GMO leidimą 
juos pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras pavojaus vertinimas. Šios leidimų 
išdavimo tvarkos tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį ir veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą.

(2) Remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant auginimui skirtų GMO leidimą 
juos pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras pavojaus vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą, 
atsižvelgiant į tiesioginį ir netiesioginį, 
staigų ir uždelstą, ilgalaikį poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Šios leidimų 
išdavimo tvarkos tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį ir veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimą valstybėms narėms geriau 
pavyksta spręsti centriniu arba regioniniu ir 
vietos lygmeniu. Priešingai nei klausimas 
dėl GMO pateikimo rinkai ir importo, kurie 
toliau turėtų būti reguliuojami ES 
lygmeniu, kad būtų išsaugota vidaus rinka, 
buvo pripažinta, kad GMO auginimo 
klausimas yra labai svarbus vietos ir (arba) 
regiono lygmeniu. Todėl, remiantis 
Sutarties dėl ES veikimo 2 straipsnio 
2 dalimi, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė nustatyti taisykles būtent 
dėl GMO auginimo jų teritorijoje po to, kai 
buvo teisėtai išduotas leidimas GMO 
pateikti ES rinkai.

(5) Patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimą valstybėms narėms geriau 
pavyksta spręsti centriniu arba regioniniu ir 
vietos lygmeniu. Priešingai nei klausimas 
dėl GMO pateikimo rinkai ir importo, kurie 
toliau turėtų būti reguliuojami ES 
lygmeniu, kad būtų išsaugota vidaus rinka, 
buvo pripažinta, kad GMO auginimo 
klausimas yra labai svarbus vietos, regiono
ir teritoriniu lygmeniu ir ypač svarbus 
kalbant apie valstybių narių 
apsisprendimą. Todėl, remiantis Sutarties 
dėl ES veikimo 2 straipsnio 2 dalimi, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti privalomas teisines 
nuostatas būtent dėl GMO auginimo jų 
teritorijoje po to, kai buvo teisėtai išduotas 
leidimas GMO pateikti ES rinkai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tokiomis aplinkybėmis ir 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
tikslinga valstybėms narėms suteikti 
daugiau laisvės spręsti, ar jos nori savo 
teritorijoje auginti GMO kultūras, 
nekeičiant Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemos ir nepriklausomai nuo 
priemonių, kurių valstybės narės turi teisę
imtis pagal Direktyvos 2001/18/EB 26a 
straipsnį, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

(6) Tokiomis aplinkybėmis ir 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
tikslinga valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori savo 
teritorijoje auginti GMO kultūras, 
nekeičiant Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemos ir tuo pačiu metu 
taikant priemones, kurių valstybės narės 
turi imtis pagal Direktyvos 2001/18/EB su 
pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 
26a straipsnį, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti priemones, ribojančias 
arba draudžiančias auginti visus ar
konkrečius GMO visoje jų teritorijoje arba 
jos dalyse, ir atitinkamai savo nuožiūra iš 
dalies keisti šias priemones visais 
susijusių GMO leidimo išdavimo, 
pakartotinio išdavimo arba pašalinimo iš 
rinkos etapais. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma ir genetiškai modifikuotų rūšių 
sėkloms ir augalų dauginamajai medžiagai, 
pateiktoms rinkai pagal atitinkamus teisės 
aktus, reglamentuojančius sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos pateikimą 
rinkai, visų pirma pagal direktyvas 
2002/53/EB ir 2002/55/EB. Priemonės 
turėtų būti susijusios tik su GMO 
auginimu, bet ne su genetiškai modifikuotų 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos 
bei produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų 

(7) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti priemones, ribojančias 
arba draudžiančias auginti konkrečius 
GMO, grupę pagal kultūros rūšį nustatytų 
GMO arba visus GMO visoje jų 
teritorijoje arba jos dalyse su sąlyga, kad iš 
anksto atliekamas šių priemonių poveikio 
vertinimas ir viešos konsultacijos dėl jų ir 
kad šios priemonės bus priimtos ir viešai 
paskelbtos visiems atitinkamiems veiklos 
vykdytojams, įskaitant augintojus, ne 
vėliau kaip dvylika mėnesių prieš 
auginimo sezono pradžią. Tai, kad šį 
pasirinkimą atlieka valstybės narės, 
tiesiogiai susiję su jų suverenumu 
teritorijos valdymo ir plėtros bei žemės 
naudojimo srityse ir su poreikiu išsaugoti 
ekosistemų įvairovę. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma ir genetiškai modifikuotų rūšių 
sėkloms ir augalų dauginamajai medžiagai, 
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derliaus produktų laisva apyvarta ir 
importu. Be to, jos neturėtų daryti poveikio 
genetiškai nemodifikuotų rūšių sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos, kurioje 
aptikta atsitiktinių ar techniškai 
neišvengiamų ES leidžiamų naudoti GMO 
pėdsakų, auginimui.

pateiktoms rinkai pagal atitinkamus teisės 
aktus, reglamentuojančius sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos pateikimą 
rinkai, visų pirma pagal direktyvas 
2002/53/EB ir 2002/55/EB. Priemonės 
turėtų būti susijusios tik su GMO 
auginimu, bet ne su genetiškai modifikuotų 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos 
bei produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų 
derliaus produktų laisva apyvarta ir 
importu. Be to, jos neturėtų daryti poveikio 
genetiškai nemodifikuotų rūšių sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos, kurioje 
aptikta atsitiktinių ar techniškai 
neišvengiamų ES leidžiamų naudoti GMO 
pėdsakų, auginimui.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pagal GMO leidimų išdavimo teisinę 
sistemą valstybė narė negali keisti žmonių 
ir (arba) gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygio Europos Sąjungoje, ir jos 
keisti nereikia. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti priemones, ribojančias ar 
draudžiančias auginti visus ar konkrečius
GMO visoje savo teritorijoje ar jos dalyje, 
remdamosi su visuomenės interesais 
susijusiais argumentais, išskyrus tais, kurie 
nurodyti suderintose ES taisyklėse, kuriose 
jau nustatytos procedūros, skirtos 
atsižvelgti į galimą pavojų sveikatai ir 
aplinkai dėl GMO auginimo. Todėl šios 
priemonės turėtų taip pat atitikti Sutartis, 
visų pirma nacionalinių ir nenacionalinių 
produktų nediskriminavimo principą ir 
Sutarties dėl ES veikimo 34 bei 36 
straipsnius, ir atitinkamus tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus, ypač susijusius 
su Pasaulio prekybos organizacija. 

(8) Pagal GMO leidimų išdavimo teisinę 
sistemą valstybė narė negali keisti žmonių 
ir (arba) gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygio Sąjungoje, ir jos keisti 
nereikia. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti priemones, ribojančias ar 
draudžiančias auginti konkrečius GMO, 
grupę pagal kultūros rūšį nustatytų GMO 
arba visus GMO visoje savo teritorijoje ar 
jos dalyje, remdamosi tinkamai pagrįstais 
su visuomenės interesais susijusiais 
argumentais, išskyrus tais, kurie nurodyti 
suderintose Sąjungos taisyklėse, kuriose 
jau nustatytos procedūros, skirtos 
atsižvelgti į galimą pavojų sveikatai ir 
aplinkai dėl GMO auginimo. Vis dėlto 
aiškus sąvokos „rizikos valdymas“ 
apibrėžimas, nustatytas Reglamente EB 
Nr. 178/2002, galėtų būti naudojamas 
kaip pagrindas šioms priemonėms 
pagrįsti. Šios priemonės gali būti 
pateisinamos remiantis bendraisiais 
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politikos tikslais, pvz.: 
– poreikiu išsaugoti konkrečias žemės 
ūkio veiklos rūšis, pavyzdžiui, ekologišką 
arba didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą, taip pat tradicinius 
ūkininkavimo būdus,
– tikslais, susijusiais su žemės ūkio 
produktų įvairovės apsauga,
– vietovių, kuriose nėra GMO, apsauga su 
sąlyga, kad joms apsaugoti nepakanka 
esamų sambūvio priemonių,
– negalėjimu įgyvendinti sambūvį dėl 
specifinių geografinių sąlygų (pvz., mažų 
salų, kalnų, mažos nacionalinės 
teritorijos),
– socialinių ir ekonominių priežasčių, 
pavyzdžiui, specifinių kalnų produktų, 
produktų kokybės politikos ar ženklinimo, 
– platesnių aplinkos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, tam tikrų buveinių, 
ekosistemų, biologinės įvairovės, 
atsparumo atsiradimu ir kraštovaizdžio 
ypatybių išsaugojimu, 
– teritoriniu valdymu arba žemės 
naudojimo planavimu,
– kitais teisėtais bendros svarbos 
argumentais ar sprendžiant viešus 
klausimus, kurie yra tinkamai pagrįsti, 
proporcingi ir nediskriminuojamieji,
Todėl šios priemonės turėtų taip pat atitikti 
Sutartis, visų pirma nacionalinių ir 
nenacionalinių produktų nediskriminavimo 
principą, proporcingumo principą ir 
Sutarties dėl ES veikimo 34 bei 36 
straipsnius, ir atitinkamus tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus, ypač susijusius 
su Pasaulio prekybos organizacija. Šios 
priemonės taip pat turėtų padėti užtikrinti, 
kad būtų tinkamai gerbiama ūkininkų ir 
vartotojų pasirinkimo laisvė. 
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms laisvės pasinaudoti su 
moksliniu pavojaus sveikatai ir aplinkai 
tyrimu nesusijusiais argumentais ir
uždrausti auginti GMO savo teritorijoje.
Be to, pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, 
nustatančią informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką, 
sistemingai pranešant apie valstybių narių 
priemones nebūtų paisoma vieno iš tos 
direktyvos tikslų – leisti Komisijai svarstyti 
galimybę ES lygmeniu priimti privalomus 
teisės aktus. Kadangi priemonės, kurias 
valstybės narės gali priimti pagal šį 
reglamentą, negali būti susijusios su GMO 
pateikimu rinkai jos nekeistų GMO, 
kuriuos leista naudoti remiantis 
galiojančiais teisės aktais, pateikimo rinkai 
sąlygų, Direktyvoje 98/34/EB nustatyta 
pranešimo tvarka neatrodo esanti 
tinkamiausias informacijos teikimo 
Komisijai būdas. Todėl taikant nukrypti 
leidžiančią nuostatą, Direktyva 98/34/EB 
neturėtų būti taikoma. Tinkamesnis būdas 
Komisiją informuoti apie nacionalines 
priemones prieš jas priimant galėtų būti 
paprastesnė pranešimo apie jas sistema. 
Todėl apie planuojamas priimti priemones 
ir jų taikymo priežastis valstybės narės 
turėtų informaciniais tikslais pranešti 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
likus mėnesiui iki šių priemonių 
nustatymo.

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms lankstumo pasinaudoti 
tinkamai pagrįstais visuotinės svarbos 
argumentais, skirtingais nuo tų, kurie 
susiję su moksliniu pavojaus sveikatai ir 
aplinkai tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį, pavyzdžiui, kaip šio 
reglamento 8 konstatuojamojoje dalyje 
išvardyti argumentai siekiant apriboti ar
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje ar jos dalyje, siekiant 
palengvinti sprendimų, susijusių su GMO 
klausimu Sąjungoje, priėmimo procesą. 
Be to, pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, 
nustatančią informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką1, 
sistemingai pranešant apie valstybių narių 
priemones nebūtų paisoma vieno iš tos 
direktyvos tikslų – leisti Komisijai svarstyti 
galimybę ES lygmeniu priimti privalomus 
teisės aktus. Kadangi priemonės, kurias 
valstybės narės gali priimti pagal šį 
reglamentą, negali būti susijusios su GMO 
pateikimu rinkai jos nekeistų GMO, 
kuriuos leista naudoti remiantis 
galiojančiais teisės aktais per se, pateikimo 
rinkai sąlygų, Direktyvoje 98/34/EB 
nustatyta pranešimo tvarka neatrodo esanti 
tinkamiausias informacijos teikimo 
Komisijai būdas. Todėl taikant nukrypti 
leidžiančią nuostatą, Direktyva 98/34/EB 
neturėtų būti taikoma. Tinkamesnis būdas 
Komisiją informuoti apie nacionalines 
priemones prieš jas priimant galėtų būti 
paprastesnė pranešimo apie jas sistema. 
Todėl apie planuojamas priimti priemones 
ir jų taikymo priežastis valstybės narės 
turėtų informaciniais tikslais pranešti 
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Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
likus mėnesiui iki šių priemonių 
nustatymo.

1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37. 1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Vadovaudamasi 2008 m. gruodžio 
4 d. Aplinkos Tarybos išvadomis ir 
siekdama užtikrinti, kad būtų gerbiama 
pasirinkimo laisvė ir kad būtų visiškai 
laikomasi proporcingumo principo, 
Komisija turėtų iš naujo įvertinti tinkamas 
GMO priemaišų įprastinėse sėklose 
ženklinimo ribas. Tai turėtų būti 
atliekama kartu pateikiant atitinkamus 
pasiūlymus dėl suderintų šių priemaišų 
mėginių ėmimo ir tyrimo metodų, ypač 
nustatant minimalaus identifikavimo 
metodų  rezultato ribą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18 /EB
26 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Direktyva 2001/18/EB iš dalies 
keičiama taip:
26a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.“

Pagrindimas

Reikėtų, kad būtų privaloma valstybėms narėms imtis atitinkamų priemonių sambūviui jų 
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teritorijoje valdyti, siekiant sudaryti sąlygas pasirinkimo laisvei ir išvengti tarpvalstybinių 
sunkumų dėl sambūvio valdymo stokos. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18 /EB
Įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
Direktyva 2001/18/EB papildoma šiuo 
straipsniu:

(1) Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
įterpiami šie straipsniai: 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18 /EB
26 b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali priimti priemones, 
ribojančias ar draudžiančias visoje 
teritorijoje ar jos dalyje auginti visus ar 
konkrečius GMO, kurių leidimas išduotas 
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir kurie 
sudaryti iš genetiškai modifikuotų rūšių 
augalų, pateiktų rinkai pagal atitinkamus 
ES teisės aktus, reglamentuojančius sėklų 
ir augalų dauginamosios medžiagos 
pateikimą rinkai, jeigu:

Valstybės narės gali priimti priemones, 
ribojančias ar draudžiančias visoje 
teritorijoje ar jos dalyje auginti konkrečius 
GMO, grupę pagal kultūros rūšį nustatytų 
GMO arba visus GMO, kurių leidimas 
išduotas pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir kurie 
sudaryti iš genetiškai modifikuotų rūšių 
augalų, pateiktų rinkai pagal atitinkamus 
ES teisės aktus, reglamentuojančius sėklų 
ir augalų dauginamosios medžiagos 
pateikimą rinkai, jeigu:

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18 /EB
26 b straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos priemonės grindžiamos argumentais, 
nesusijusiais su neigiamo poveikio 
sveikatai ir aplinkai, galinčio atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, vertinimu;

a) tos priemonės: 

(i) grindžiamos skirtingais argumentais 
nuo tų, kurie susiję su moksliniu pavojaus
sveikatai ir aplinkai , galinčio atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, vertinimu, atliktu pagal 
Direktyvos 2001/18/EB C dalį kai aiškus 
sąvokos „rizikos valdymas“ apibrėžimas, 
nustatytas Reglamente EB Nr. 178/2002, 
galėtų būti naudojamas kaip pagrindas 
nacionalinio (regioninio) lygmens 
ribojamosioms priemonėms pagrįsti;
(ii) gali būti pateisinamos remiantis 
bendraisiais politikos tikslais, pvz.: 
– poreikiu išsaugoti konkrečias žemės 
ūkio veiklos rūšis, pavyzdžiui, ekologišką 
arba didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą, taip pat tradicinius 
ūkininkavimo būdus;
– tikslais, susijusiais su žemės ūkio 
produktų įvairovės apsauga,
– vietovių, kuriose nėra GMO, apsauga su 
sąlyga, kad joms apsaugoti nepakanka 
esamų sambūvio priemonių,
– negalėjimu įgyvendinti sambūvį dėl 
specifinių geografinių sąlygų (pvz., mažų 
salų, kalnų, mažos nacionalinės 
teritorijos),
– socialinių ir ekonominių priežasčių,
pavyzdžiui, specifinių kalnų produktų, 
produktų kokybės politikos ar ženklinimo, 
– platesnių aplinkos politikos tikslų, 
pavyzdžiui, tam tikrų buveinių, 
ekosistemų, biologinės įvairovės ir 
kraštovaizdžio ypatybių išsaugojimu, 
– teritoriniu valdymu arba žemės 
naudojimo planavimu,
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– kitais teisėtais bendros svarbos 
argumentais ar sprendžiant viešus 
klausimus, kurie yra tinkamai pagrįsti, 
proporcingi ir nediskriminuojamieji,

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18 /EB
26 b straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tos priemonės padeda užtikrinti, kad 
būtų tinkamai gerbiama ūkininkų ir 
vartotojų pasirinkimo laisvė; 

Pagrindimas

Pagrindinis ūkininkų ir vartotojų pasirinkimo laisvės principas turėtų būti gerbiamas, nes tai 
užtikrins, kad priemonės būtų proporcingos, kad būtų atsižvelgta visų suinteresuotųjų šalių 
interesus ir kad regionuose įvyktų diskusijos dėl GMO auginimo. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) iš anksto išanalizuojamas priemonių 
daromas poveikis, įrodant jų 
reikalingumą ir proporcingumą;

Pagrindimas

Siekiant sulyginti GMO kultūrų ribojamųjų ar draudžiančiųjų priemonių, kurias patvirtino 
valstybės narės, teisinį galiojimą, turėtų būti vykdomas išankstinio poveikio tyrimas siekiant 
įrodyti numatomų priemonių poreikį ir proporcingumą. Kilus ginčui PPO šis poveikio tyrimas 
palengvintų patvirtintos priemonės gynybos sritį.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 pastraipos a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) šios priemonės taikomos vykdant 
mažiausiai trisdešimties dienų viešo 
pobūdžio konsultaciją.

Pagrindimas

Siekiant, kad kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų priimti aiškius sprendimus, 
reikia, kad suinteresuoti subjektai galėtų teikti pastebėjimus prieš patvirtinant tokias 
priemones, kurios gali daryti įtaką įvairiems sektoriams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18 /EB
26 b straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) tos priemonės priimamos ir viešai 
paskelbiamos visiems veiklos vykdytojams, 
įskaitant augintojus, ne vėliau kaip 
dvylika mėnesių prieš sėjos meto pradžią;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos atitinka Sutartis. b) jos atitinka Sutartis, būtent 
proporcingumo principą ir tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įvertina poreikį suderinti 
negavusių leidimo GMO, kurie mažai 
pasitaiko sėklose, mėginių ėmimo ir 
tyrimo metodus, ir ypač identifikavimo 
minimalaus rezultato ribos nustatymą.

Pagrindimas

Dėl suderinamumo trūkumo valstybės narės turi taikyti įvairias taisykles, kuriomis 
neišvengiamai įdiegiami konkurencingumo iškraipymai, kai įmonės gali pritaikyti savo 
prekybos kanalus. Kadangi dažnai pasitaiko neleistinų GMO pėdsakų importuojamų sėklų 
siuntose, reikia numatyti taikyti tokias pačias priemones, kurias pasiūlė Komisija gyvulinės 
kilmės pašarų atveju.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 ba straipsnis
Ženklinimas „be GMO“

Komisija siūlo suderintas sąlygas, pagal 
kurias veiklos vykdytojai gali taikyti 
nuorodas apie GMO nebuvimą 
produktuose.

Pagrindimas

2010 m. liepos 13 d. gairėse, susijusiose su bendru kultūrų egzistavimu minima, kad valstybės 
narės gali imtis priemonių, siekdamos išvengti ekonominio poveikio, susijusio su GMO 
buvimu žemiau 0,9 proc. Bendrijos nustatytos ženklinimo ribos. Siekiant išvengti 
konkurencijos iškraipymų, Bendrijos lygmeniu turi būti suderintos sąlygos, pagal kurias 
veiklos vykdytojai gali taikyti nuorodas apie GMO nebuvimą produktuose.
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