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Pakeitimas 10
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Pakeitimas 11
Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
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pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Pakeitimas 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme daug trūkumų (žr. EP ir Tarybos teisės tarnybų nuomones); tokio pasiūlymo 
parengimas nėra tinkama reakcija į 2008 m. Tarybos išvadas, kurios turėtų būti visapusiškai 
įgyvendinamos, ir pagal jį neužkertamas kelias įprastų ar ekologinių kultūrų užteršimui.

Pakeitimas 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2001 m. kovo 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų apgalvoto 
išleidimo į aplinką ir panaikinančia 
Tarybos direktyvą 90/220/EEB ir 2003 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 
dėl genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų16 nustatyta išsami teisinė genetiškai 
modifikuotų organizmų (GMO) leidimų 
išdavimo sistema, kuri visapusiškai 
taikoma sėklų ar kitos augalų 
dauginamosios medžiagos pavidalo GMO, 
skirtiems naudoti auginimo tikslais visoje 
ES (toliau – auginimui skirti GMO).

(1) 2001 m. kovo 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų apgalvoto 
išleidimo į aplinką ir panaikinančia 
Tarybos direktyvą 90/220/EEB ir 2003 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 
dėl genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų, vadovaujantis atsargumo principu
nustatyta išsami teisinė genetiškai 
modifikuotų organizmų (GMO) leidimų 
išdavimo sistema, kuri visapusiškai 
taikoma sėklų ar kitos augalų 
dauginamosios medžiagos pavidalo GMO, 
skirtiems naudoti auginimo tikslais visoje 
ES (toliau – auginimui skirti GMO).

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta Sutartyje, su aplinkos apsauga susijusi ES veikla turėtų būti grindžiama 
prevencinių veiksmų principu. Jei vykdant veiklą kyla pavojus, kad bus pakenkta žmonių 
sveikatai ir aplinkai, turėtų būti imamasi atsargumo priemonių.

Pakeitimas 14
Kathleen Van Brempt

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 

(2) Remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant leidimą auginimui skirtus GMO 
pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras pavojaus vertinimas, pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą 
atsižvelgiant į žmonių sveikatai ir aplinkai 
daromą tiesioginį, netiesioginį, betarpišką 
ir vėlesnį poveikį, taip pat į bendrą 
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rinkos veikimą. ilgalaikį poveikį. 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.

Or. en

Pakeitimas 15
Justas Vincas Paleckis

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 leidimą auginimui skirtus GMO 
pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras tiesioginio ir netiesioginio 
pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai 
trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu
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.

Or. en

Pakeitimas 16
Rovana Plumb

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 

(2) Remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant auginimui skirtų GMO leidimą 
juos pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras tiesioginio ir netiesioginio
pavojaus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu
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žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį ir veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą.

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.

Or. ro

Pakeitimas 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 leidimą auginimui skirtus GMO 
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 spręsti piliečių 
keliamus etinius ir socialinius klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad būtų laikomasi valstybėje narėje pripažintų etikos principų. Kadangi teisinis 
pagrindas pakeistas Sutarties 192 straipsniu, veiksmingo vidaus rinkos veikimo paminėjimas 
nereikalingas.

Pakeitimas 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
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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 2008 
m. gruodžio 4 d. Aplinkos tarybos išvadas, 
toks pavojaus vertinimas turėtų būti 
sugriežtintas, visų pirma, Europos maisto 
saugos tarnybai atliekant vertinimą, 
turėtų būti labiau atsižvelgiama į regionų 
ir vietos ypatumus. 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. Visoje Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti siekiama užtikrinti tokį pat 
aukštą sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį 
ir šis lygis turėtų būti išlaikomas.

Or. fr

Pagrindimas

2008 m. gruodžio 4 d. Aplinkos tarybos išvadose raginama geriau įgyvendinti galiojančių 
teisės aktų sistemą, visų pirma geriau atsižvelgiant į regionų ir vietos ypatumus. Svarbu 
nepamiršti, kad Bendrijos lygiu atliekant suderintą vertinimą būtina atsižvelgti į konkrečioms 
ekosistemoms gresiantį pavojų siekiant apsaugoti vartotojus ir aplinką visoje ES teritorijoje.

Pakeitimas 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Vadovaudamasi 2008 m. gruodžio 4 
d. Aplinkos tarybos išvadomis Komisija 
visų pirma turėtų užtikrinti, kad būtų 
tinkamai įgyvendinamos Direktyvos 
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2001/18/EB nuostatos, ypač II priedo 
reikalavimai dėl pavojaus aplinkai 
vertinimo. Kol nebus tinkamai 
įgyvendintos nuostatos dėl pavojaus 
vertinimo, jokioms naujoms GMO rūšims 
neturėtų būti išduodami leidimai.

Or. en

Pagrindimas

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Pakeitimas 20
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Visų pirma Komisija turėtų užtikrinti, 
kad būtų įgyvendinamos 2008 m. gruodžio 
4 d. Aplinkos tarybos patvirtintos išvados, 
t. y., kad būtų tinkamai įgyvendinami 
Direktyvos 2001/18/EB II priede nustatyti 
GMO pavojaus aplinkai vertinimo 
teisiniai reikalavimai. Ypač Komisija 
turėtų užtikrinti, kad būtų kruopščiai 
įvertintas ilgalaikis GMO kultūrų poveikis 
aplinkai ir galimas jų poveikis 
netiksliniams organizmams; kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į priimančiųjų 
aplinkų ir geografinių sričių, kuriose gali 
būti auginami genetiškai modifikuoti 
augalai, ypatumus; kad būtų įvertintos 
galimos pasekmės aplinkai, 
atsirandančios dėl to, kad dėl herbicidams 
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atsparių genetiškai modifikuotų augalų 
pasikeis herbicidų naudojimas; kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į valstybių narių 
mokslininkų susirūpinimą keliančius 
klausimus; kad būtų atliekami 
nepriklausomi galimo GMO pavojaus 
aplinkai tyrimai; kad būtų skirti tokiems 
tyrimams reikalingi ištekliai; ir kad 
nepriklausomi tyrėjai galėtų naudotis 
visais reikiamais dokumentais, kartu 
gerbiant intelektinės nuosavybės teises.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu Komisija neatleidžiama nuo pareigos užtikrinti, kad būtų tinkamai 
įgyvendinami ES teisės aktai dėl suderintos leidimų išdavimo procedūros pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį.

Pakeitimas 21
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Reikėtų atkreipti dėmesį į 2008 m. 
gruodžio 4 d. Aplinkos tarybos išvadų 10 
punktą, kuriame EMSA ir valstybės narės 
raginamos toliau kurti platų visoms 
sritims, įskaitant su ekologiniais 
klausimais susijusias sritis, 
atstovaujančių mokslinių organizacijų 
tinklą ir atlikti pavojaus, susijusio su GM 
augalų auginimo ar naudojimo maistui ir 
pašarams, vertinimą pagal 2002 m. sausio 
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento Nr. 178/2002/EB nustatančio 
maistui skirtų teisės aktų bendruosius 
principus ir reikalavimus, įsteigiančio 
Europos maisto saugos tarnybą ir 
nustatančio su maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras1 36 straipsnį ir taip 
užtikrinti veiksmingą mokslininkų 
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koordinavimą ir bendradarbiavimą, taip 
pat pabrėžia, kaip svarbu visapusiškai 
taikyti Reglamento 178/2002/EB 30 
straipsnį, kuriame EMST raginama būti 
budri, kad anksti nustatytų galimus 
mokslinių nuomonių skirtumus, ir 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 
nacionalinėmis institucijomis siekiant 
išspręsti arba išsiaiškinti ginčytinus 
mokslinius klausimus.
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal šį reglamentą ir jį įgyvendinant 
turi būti atsižvelgiama į atsargumo 
principą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta Sutartyje, su aplinkos apsauga susijusi ES veikla turėtų būti grindžiama 
prevencinių veiksmų principu. Jei vykdant veiklą kyla pavojus, kad bus pakenkta žmonių 
sveikatai ir aplinkai, turėtų būti imamasi atsargumo priemonių.

Pakeitimas 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kai pagal ES teisinę sistemą 
išduodamas leidimas auginimo tikslais 
naudoti GMO ir rinkai pateiksimi 
konkrečios veislės augalai atitinka ES 
teisės aktų, reglamentuojančių sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos 
pateikimą rinkai, reikalavimus, valstybėms 
narėms neleidžiama drausti, riboti ar 
varžyti jų laisvą apyvartą savo teritorijoje, 
išskyrus atvejus, kai susiklosto ES teisės 
aktais apibrėžtos sąlygos.

(4) Net jei pagal ES teisinę sistemą 
išduodamas leidimas auginimo tikslais 
naudoti GMO ir rinkai pateiksimi 
konkrečios veislės augalai atitinka ES 
teisės aktų, reglamentuojančių sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos 
pateikimą rinkai, reikalavimus, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė
drausti, riboti ar varžyti jų laisvą apyvartą 
savo teritorijoje, išskyrus atvejus, kai 
susiklosto ES teisės aktais apibrėžtos 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

GMO auginimas yra labai opus klausimas, todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
nukrypti nuo ES acquis, jei jos mano ir kuomet mano, kad to reikia.

Pakeitimas 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Iki dabar atlikti moksliniai tyrimai 
rodo, kad augalai turi gynybos nuo 
egzogeninių genomų integravimo 
sistemas, neleidžiančias atlikti 
horizontalaus genų perkėlimo, ir kad 
šioms sistemoms priklauso egzogeninės 
sekos nuslopinimas ir degradavimas.

Or. es

Pakeitimas 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
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Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. Klausimai dėl GMO 
pateikimo rinkai ir importo toliau turėtų 
būti reguliuojami Sąjungos lygmeniu, kad 
būtų išsaugota vidaus rinka. Sprendžiant
auginimo klausimus tam tikrais atvejais 
gali prireikti daugiau lankstumo, nes šis
klausimas labai svarbus vietos ir (arba) 
regiono lygmeniu. Vis dėlto toks 
lankstumas neturėtų daryti neigiamo 
poveikio bendrajai leidimo išdavimo 
procedūrai. Todėl, remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos 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 Sąjungos rinkai, su sąlyga, kad tos 
taisyklės neturės neigiamo poveikio 
laisvam GMO produktų ir sėklų 
judėjimam ir prekybai jais.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti užtikrinama, kad valstybėms narėms sudaryta lankstumo galimybė pagal naują 
26b straipsnį netrikdytų bendrosios rinkos veikimo ir bendros leidimo auginti GMO išdavimo 
procedūros.

Pakeitimas 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu
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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 ir (arba) 
regiono lygmeniu. Be to, atliekant 
suderintą pavojaus sveikatai ir aplinkai 
vertinimą gali būti visapusiškai 
neįvertintas galimas GMO auginimo 
skirtinguose regionuose ir ekosistemose 
poveikis. 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.

Or. en

Pagrindimas

Nesiekiant suabejoti EMST kaip pavojaus vertintojo vaidmeniu, pavojus aplinkai ir sveikatai 
gali skirtis įvairiuose regionuose. Valstybės narės turi geresnių galimybių ištirti ir įvertinti 
įvairioms ekosistemoms daromą poveikį.

Pakeitimas 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimą valstybėms narėms geriau 

(5) Patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimą valstybėms narėms geriau 
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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.

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, teritoriniu lygmeniu, ir ypač 
svarbus valstybių narių apsisprendimo 
klausimas. Todėl, remiantis Sutarties dėl 
ES veikimo 2 straipsnio 2 dalimi, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė nustatyti privalomas teisines 
nuostatas dėl faktinio GMO auginimo jų 
teritorijoje po to, kai buvo teisėtai išduotas 
leidimas GMO pateikti ES rinkai.

Or. en

Pakeitimas 28
Julie Girling

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. Tokia leidimų 
išdavimo sistema turėtų likti vieninteliu 
pavojaus sveikatai ir aplinkai mokslinio 
vertinimo pagrindu ir būti derinama su 
priemonėmis, kurių valstybės narės privalo
imtis pagal šiuo reglamentu iš dalies 
pakeistos Direktyvos 2001/18/EB
26a straipsnį, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

Or. en
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Pakeitimas 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 laisvės spręsti, ar jos nori savo 
teritorijoje auginti GMO kultūras, 
nekeičiant Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemos ir nepriklausomai nuo 
priemonių, kurių valstybės narės turi imtis 
pagal Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnį 
valstybės viduje ir už jos ribų, kad 
išvengtų netyčinio GMO atsiradimo 
kituose produktuose.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti privaloma imtis priemonių prieš užteršimą siekiant apsaugoti 
nemodifikuotus augalus auginančius ūkininkus ir gamintojus nuo GM išplitimo.

Pakeitimas 30
Daciana Octavia Sârbu

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

(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 imtis 
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imtis pagal Direktyvos 2001/18/EB 
26a straipsnį, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

pagal Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnį 
valstybės viduje ir už jos ribų, kad 
išvengtų netyčinio GMO atsiradimo 
kituose produktuose.

Or. en

Pakeitimas 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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 laisvės spręsti, ar jos nori savo 
teritorijoje auginti GMO kultūras, 
nekeičiant Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemos ir nepriklausomai nuo 
priemonių, kurių valstybės narės turi imtis 
pagal Direktyvos 2001/18/EB 
26a straipsnį, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su pranešėjo pateiktu 7 pakeitimu. Dėl galimo GMO auginimo neturėtų 
tradiciniams arba ekologiniams ūkininkams atsirasti papildomų išlaidų. Taigi reikia, kad 
valstybėms narėms taptų privaloma imtis priemonių, kad GMO nepatektų į kitus produktus, 
t. y. priemonių, kurios šiuo metu pagal dabartinę 26a straipsnio formuluotę yra neprivalomos.

Pakeitimas 32
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
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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 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. Dėl šios 
valstybių narių veiksmų laisvės neturi būti 
iškraipoma konkurencija tarp skirtingų 
Sąjungos valstybių narių ūkininkų ir tarp 
įvairių auginimo būdų (organinių, 
tradicinių, naudojant GMO ir kt.).  

Or. de

Pakeitimas 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 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. Dėl šios 
valstybėms narėms suteiktos laisvės 
neturėtų būti iškraipoma konkurencija 
tarp skirtingų valstybių narių ūkininkų.
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Or. fr

Pakeitimas 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 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.

(7) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama kiekvienu atveju atskirai
nustatyti priemones, ribojančias arba
draudžiančias auginti 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, su sąlyga, kad 
šios priemonės bus priimtos ir viešai 
paskelbtos visiems atitinkamiems veiklos 
vykdytojams, įskaitant augintojus, ne 
vėliau kaip dvylika mėnesių prieš 
auginimo sezono pradžią. Priimant šias 
priemones neturėtų būti trukdoma siekti 
tikslo suderinti valstybių narių teisės 
aktus, kaip numatyta Direktyvoje 
2001/18/EB ir Reglamente (EB) Nr. 
1829/2003. Galimybė nustatyti šias 
priemones 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 derliaus produktų laisva 
apyvarta ir importu. Be to, jos neturėtų 
daryti poveikio genetiškai nemodifikuotų 
rūšių sėklų ir augalų dauginamosios 
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medžiagos, kurioje aptikta atsitiktinių ar 
techniškai neišvengiamų ES leidžiamų 
naudoti GMO pėdsakų, auginimui.

Or. fr

Pagrindimas

Nacionalinės ribojamosios priemonės turėtų būti skirtos konkrečioms kultūroms, kadangi 
GMO keliama grėsmė ir teikiama nauda skirtinguose regionuose skiriasi. Be to, nacionaliniai 
sprendimai juos uždrausti neturi iškraipyti ūkių ekonominės pusiausvyros. Ūkininkai gali būti 
pasirašę sutartis su gamybos įmonėmis dėl prekių pristatymo iki nustatant draudimus ir tokių 
sutarčių nesilaikymas gali turėti ūkiams rimtų finansinių pasekmių.

Pakeitimas 35
Julie Girling

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 derliaus produktų laisva 
apyvarta ir importu. Be to, jos neturėtų 

(7) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama kiekvienu atveju atskirai
nustatyti priemones, ribojančias arba 
draudžiančias auginti visus ar konkrečius 
GMO visoje jų teritorijoje arba jos dalyse,
su sąlyga, kad šios priemonės bus priimtos 
ir viešai paskelbtos visiems atitinkamiems 
veiklos vykdytojams, įskaitant augintojus, 
ne vėliau kaip šeši mėnesiai prieš 
auginimo sezono pradžią, ir atitinkamai 
savo nuožiūra iš dalies keisti šias 
priemones. Šių priemonių turėtų būti 
imamasi remiantis kitais motyvais, nei tie, 
kurie nurodyti suderintose Sąjungos 
taisyklėse, kuriose jau nustatytos 
procedūros, skirtos atsižvelgti į galimą 
pavojų sveikatai ir aplinkai dėl GMO 
auginimo. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
ir genetiškai modifikuotų rūšių sėkloms ir 
augalų dauginamajai medžiagai, 
pateiktoms rinkai pagal atitinkamus teisės 
aktus, reglamentuojančius sėklų ir augalų 
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daryti poveikio genetiškai nemodifikuotų 
rūšių sėklų ir augalų dauginamosios 
medžiagos, kurioje aptikta atsitiktinių ar 
techniškai neišvengiamų ES leidžiamų 
naudoti GMO pėdsakų, auginimui.

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.

Or. en

Pakeitimas 36

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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. 
Auginimas yra glaudžiai susijęs su žemės 
naudojimu ir su gyvūnijos ir augmenijos 
apsauga, o šiose srityse valstybės narės ir 
toliau turi daug galių. Nacionalinės 
teritorijos pasižymi didele ekosistemų 
įvairove. Bet koks šioms sistemoms 
daromas poveikis, ypač galimi žemės ūkio 
metodų pokyčiai, gali turėti įtakos ir 
sveikatai. Galimybė patvirtinti šias 
priemones turėtų būti taikoma ir 
atsižvelgiant į genetiškai modifikuotų rūšių 
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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.

sėklas ir augalų dauginamąją medžiagą, 
pateiktas 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.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 4 pakeitimu. Pagrįsdama subsidiarumo 
principo naudojimą ir rekomendacijų sambūvio klausimu taikymą Komisija pateikia žemės 
ūkio metodų įvairovės tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje motyvą. Nacionalinės 
teritorijos pasižymi didele ekosistemų įvairove. Dėl GMO naudojimo atsiradę žemės ūkio 
metodų pokyčiai gali daryti poveikį ir sveikatai.

Pakeitimas 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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, 

(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. Valstybių narių 
naudojami argumentai gali apimti
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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.

poveikio aplinkai arba sveikatai aspektus, 
kitus nei tie, kuriems jau taikomas 
Direktyvos 2001/18 EB C dalyje 
numatytas pavojaus vertinimas, taigi gali 
bent jau iš dalies apimti mokslinis 
duomenis dėl centriniu, regiono ir vietos 
lygiu priimančiosioms aplinkoms daromo 
poveikio arba remtis tuo, kad nuolat lieka 
mokslinių abejonių dėl aplinkai arba 
sveikatai daromo poveikio, kuris tirtas 
pavojaus vertinimo proceso metu, arba 
tuo, kad trūksta ar nėra pakankamų 
duomenų dėl galimo neigiamo poveikio. 
Be to, šie argumentai gali priklausyti nuo 
veiksnių, kurie nėra tiesiogiai susiję su 
pavojaus vertinimu, bet susiję su rizikos 
valdymu arba kita nacionaline politika. Į 
valstybių narių pateikiamus argumentus, 
be kita ko,  taip pat gali būti įtrauktas 
pavojus, kad piktžolės arba tiksliniai 
organizmai taps atsparūs ar kad augalas 
savaime sparčiai išplis, netvarių 
ūkininkavimo metodų daromo poveikio 
aplinkai ar sveikatai prevencija arba 
siekis apsaugoti ir išlaikyti žemės ūkio 
metodus, kuriuos naudojant būtų 
saugomas ekosistemų tvarumas. Šie 
argumentai, inter alia, gali būti susiję ir 
su socialiniais ir ekonominiais motyvais, 
kaip antai, Direktyvos 2001/18/EB 26a 
straipsnyje numatytų priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią netyčiniam GMO 
atsiradimui kituose produktuose, praktinis 
įgyvendinimas ir susijusios išlaidos, 
teritorijos suskaidymas, žemės ūkio 
metodų pokyčiai, susiję su intelektinės 
nuosavybės apsaugos sistemomis, arba 
socialinės politikos tikslai, kaip antai, 
įvairovės arba ypatingų žemės ūkio 
metodų apsauga. 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.

Or. en
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Pagrindimas

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Pakeitimas 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 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, kurie papildo 
argumentus, jau įvertintus pagal 
suderintas Sąjungos taisykles, arba kurie 
skiriasi nuo šių argumentų. Valstybių 
narių naudojami argumentai gali apimti 
poveikio aplinkai aspektus, kitus nei tie, 
kuriems jau taikomas Direktyvos 2001/18 
EB C dalyje numatytas pavojaus 
vertinimas, arba kitus teisėtus veiksnius, 
pavyzdžiui: tinkamų duomenų, susijusių 
su galimu neigiamu GMO poveikiu 
valstybės narės ekosistemoms arba 
visuomenės sveikatai, nebuvimas ar stoka; 
spartus savaiminis GM augalų plitimas 
arba jų gajumas; argumentai dėl su GMO 
auginimu susijusių žemės ūkio metodų 



AM\861210LT.doc 25/76 PE460.799v02-00

LT

pokyčių, dėl kurių aplinkai arba sveikatai 
daromas neigiamas poveikis; argumentai, 
kuriais remiantis būtų pagrindžiamas 
žemės ūkio metodų, kuriuos naudojant 
geriausiai suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, saugojimas ir 
vystymas, arba kitų alternatyvių GMO 
auginimui metodų, kuriuos naudojant 
būtų gaunami geresni techniniai, 
ekonominiai arba aplinkosauginiai 
rezultatai, buvimas. 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.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti tvirtą teisinį pagrindą valstybėms narėms, kurioms turi būti 
suteikta teisė pagrįsti draudimą auginti GMO ar leidimo juos auginti apribojimą remiantis 
argumentais dėl aplinkai ar sveikatai daromo poveikio, kuris galbūt atsiranda dėl GMO 
apgalvoto išleidimo į aplinką ar pateikimo rinkai.

Pakeitimas 39
Dan Jørgensen

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 

(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. Tokios priemonės 
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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.

gali būti numatomos remiantis 
argumentais, kurie susiję su poveikiu 
aplinkai arba sveikatai, galinčiu atsirasti 
dėl GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, kitu nei poveikis, kuris 
tiriamas pagal Direktyvos 2001/18/EB C 
dalį atliekant pavojaus vertinimą, arba 
poveikiu, kuris tokio vertinimo metu 
nebuvo vertinamas ar tinkamai ištirtas. 
Nacionalinės priemonės galėtų būti 
grindžiamos inter alia šiaip argumentais: 
nėra pakankamai duomenų arba trūksta 
jų, kad būtų galima nustatyti galimą 
neigiamą GMO poveikį valstybės narės 
aplinkai arba visuomenės sveikatai, arba 
nuolat lieka mokslinių abejonių dėl 
galimo poveikio aplinkai arba sveikatai, 
kuris tiriamas pagal šios Direktyvos 
2011/18/EB C dalį atliekant pavojaus 
vertinimą; vykdoma neigiamo poveikio 
aplinkai arba sveikatai, kurį daro su 
GMO auginimu susijusių žemės ūkio 
metodų naudojimas, prevencija; saugomi 
ekologiškai tvarūs ūkininkavimo metodai, 
kuriuos naudojant didinamas dirvos 
derlingumas ir biologinė įvairovė. 
Nacionalinės priemonės gali būti 
grindžiamos taip pat kitais teisėtais 
veiksniais, galinčiais atsirasti dėl GMO 
apgalvoto išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai. 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti nacionalinėms priemonėms teisinį pagrįstumą, valstybėms narėms turi būti 
leista nustatyti nacionalines priemones remiantis aplinkos, sveikatos ar kitais teisėtais 
veiksniais, susijusiais su GMO apgalvotu išleidimu į aplinką.
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Pakeitimas 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 
nereikėtų. Tačiau valstybės narės 
kiekvienu atveju atskirai gali nustatyti 
priemones, ribojančias ar draudžiančias 
auginti GMO visoje savo teritorijoje ar jos 
dalyje, remdamosi su visuomenės 
interesais susijusiais moksliškai pagrįstais 
argumentais, kurie skiriasi nuo jau tų, 
kurie jau įvertinti pagal suderintas
Sąjungos taisykles, kuriose jau nustatytos 
procedūros, skirtos atsižvelgti į galimą 
pavojų sveikatai ir aplinkai dėl GMO 
auginimo. Siekiant įrodyti, kad šios 
priemonės reikalingos ir proporcingos, 
turėtų būti atliktas išankstinis poveikio 
vertinimas. Šie argumentai turi būti 
glaudžiai susiję su pavojaus valdymo ar 
kitų nacionalinės politikos sričių 
veiksniais. 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. Nustatant šias 
priemones taip pat turėtų būti laikomasi 
proporcingumo principo ir gerbiama 
ūkininkų ir vartotojų laisvė rinktis. Norint 
pasiekti minėtąjį tikslą valstybių narių 
patvirtintų priemonių galiojimo 
laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip trys 
metai ir jos turėtų būti atnaujinamos tik 
tuomet, jei atlikus naują poveikio 
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vertinimą matoma, kad tokios priemonės 
reikalingos ir proporcingos. Komisija 
turėtų vertinti poreikį nustatyti GMO 
priemaišoms taikomas ribas, kurias 
peržengus įprastos sėklos privalo būti 
ženklinamos kaip GMO, ir kurios būtų 
kiek įmanoma žemesnės, proporcingos ir 
naudingos visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams.

Or. fr

Pagrindimas

Sprendimas uždrausti turi būti grindžiamas kitokių rūšių vertinimais, nei tie, kuriuos atliko 
EMST. Bet koks kitas požiūris reikštų bendrosios rinkos nuostatų nesilaikymą ir valstybėms 
narėms būtų sudarytos galimybės skirtingai aiškinti tą patį ES lygiu patvirtintą vertinimą; 
tikėtina, kad dėl to būtų pateiktą naujų skundų PPO. Be to, atrodo, kad būtina nustatyti 
tolerancijos ribas siekiant apsaugoti visų ekonominius interesus ir laikytis laisvės rinkis 
principo.

Pakeitimas 41
Kriton Arsenis

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 

(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 
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Sutarties dėl ES veikimo 34 bei 
36 straipsnius, ir atitinkamus tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus, ypač susijusius 
su Pasaulio prekybos organizacija.

Sutarties dėl ES veikimo 34 bei 
36 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Auginimas glaudžiai susijęs su žemės 
naudojimu ir augmenijos bei gyvūnijos 
apsauga – sritimis, kuriose valstybių 
narių kompetencija ir toliau lieka svarbi; 
atsižvelgiant į tai, kad nacionalinėms 
teritorijoms būdinga didelė ekosistemų 
įvairovė ir kad bet koks poveikis 
ekosistemoms gali būti susijęs su 
pasekmėmis sveikatai, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama teisė apriboti ar 
drausti GMO auginimą savo teritorijoje 
remiantis argumentais dėl aplinkai ar 
sveikatai daromo poveikio ar dėl kitų 
teisėtų veiksnių, kurie yra kiti nei 
poveikis, kuris tiriamas pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį atliekant pavojaus 
vertinimą, arba kurie tokio vertinimo 
metu nebuvo vertinami arba pakankamai 
ištirti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė pagrįsti nacionalinius GMO draudimus su 
sveikata arba aplinka susijusiais motyvais.
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Pakeitimas 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Valstybių narių priimtas tam tikrų 
GMO auginimo apribojimas ar draudimas 
jokiu būdu nekliudo kitoms valstybėms 
narėms naudoti GMO, kuriems išduotas 
leidimas, arba neapriboja tokių jų 
galimybių.

Or. en

Pakeitimas 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Europos žemės ūkio istorijoje žemės 
ūkio rūšys niekada nesiskverbė į aplinką 
ar jos ekosistemas ir niekada nesukėlė 
joms žalos, išskyrus žalą, susijusią su 
žemės naudojimu žemės ūkio tikslams.

Or. es

Pakeitimas 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Naudojant naujas genetinės rizikos 
vertinimo bandymų technologijas 
nustatyta, kad horizontalus genų 
perkėlimas iš augalų ar gyvūnų žmonėms 
neįmanomas, taip moksliškai įrodant, kad 
žemės ūkio rūšys negali genetiškai 
skverbtis į aplinką, ir suteikiant maisto 
saugumo garantijas. Šios išvados 
moksliškai paaiškinamos tuo, kad visos 
žinomos virškinimo sistemos yra 
specialios sukurtos bipolimerų (riebalų, 
baltymų, nukleino rūgščių ir 
angliavandenių) suskaldymui į 
monomerus (atitinkamai į riebiąsias 
rūgštis, aminorūgštis, nukleotidus ir 
cukrus), kad juos galėtų naudoti 
organizmas. 

Or. es

Pakeitimas 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms laisvės riboti ar drausti 
GMO auginimą savo teritorijoje remiantis 
argumentais dėl aplinkai arba sveikatai 
daromo poveikio, kuris gali atsirasti 
apgalvotai GMO išleidus į aplinką ar 
pateikus rinkai, ar dėl kitų teisėtų 
veiksnių. 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 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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, 

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms laisvės apriboti GMO 
auginimą arba uždrausti juos auginti savo 
teritorijoje remiantis argumentais dėl 
aplinkai arba sveikatai daromo poveikio 
ar dėl kitų teisėtų veiksnių, kurie gali 
atsirasti GMO apgalvotai išleidus į 
aplinką, ir kurie yra kiti nei poveikis, 
kuris tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
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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.

atliekant pavojaus vertinimą, arba kurie 
tokio vertinimo metu nebuvo vertinami ar 
pakankamai ištirti. 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.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė pagrįsti nacionalinius GMO draudimus su 
sveikata arba aplinka susijusiais motyvais.

Pakeitimas 48
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis



PE460.799v02-00 34/76 AM\861210LT.doc

LT

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 laisvės pasinaudoti su 
moksliniu pavojaus sveikatai ir aplinkai 
tyrimu nesusijusiais argumentais ir apriboti 
GMO auginimą ar uždrausti juos auginti 
savo teritorijoje remiantis argumentais dėl 
aplinkosauginių ar kitų teisėtų veiksnių, 
kurie gali atsirasti GMO apgalvotai 
išleidus į aplinką ar pateikus juos rinkai, 
jei tokie veiksniai nebuvo tiriami vykdant 
Direktyvos 2001/18/EB C dalyje numatytą 
suderintą procedūrą arba nebuvo 
pakankamai ištirti. 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.

Or. en
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Pakeitimas 49
Justas Vincas Paleckis

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 laisvės apriboti GMO 
auginimą arba uždrausti juos auginti savo 
teritorijoje dėl poveikio aplinkai ar kitų 
teisėtų veiksnių, kurie nebuvo tiriami 
atliekant Direktyvos 2001/18/EB C dalyje 
nustatytą suderintą procedūrą. 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 
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nustatymo.

Or. en

Pakeitimas 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(9) (9) Remiantis subsidiarumo principu, 
šio reglamento tikslas nėra suderinti 
auginimo sąlygas valstybėse narėse, bet 
suteikti valstybėms narėms laisvės 
pasinaudoti argumentais, kurie papildo su 
moksliniu pavojaus sveikatai ir aplinkai 
vertinimu susijusius argumentus, arba yra 
kitokie nei šie argumentai, arba kurie 
nebuvo tinkamai ištirti atliekant pavojaus 
vertinimą 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 
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turėtų informaciniais tikslais pranešti 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
likus mėnesiui iki šių priemonių 
nustatymo.

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.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 6 pakeitimu.

Pakeitimas 51
Rovana Plumb

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 

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms laisvės pasinaudoti
argumentais, kurie papildo su moksliniu 
pavojaus sveikatai ir aplinkai tyrimu
susijusius argumentus arba yra kitokie 
nei šie argumentai, 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 
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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.

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.

Or. ro

Pakeitimas 52
Julie Girling

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 

(9) Remiantis subsidiarumo principu, šio 
reglamento tikslas nėra suderinti auginimo 
sąlygas valstybėse narėse, bet suteikti 
valstybėms narėms galimybę lanksčiai 
pasinaudoti su moksliniu pavojaus 
sveikatai ir aplinkai tyrimu nesusijusiais 
argumentais ir apriboti GMO auginimą ar
uždrausti juos auginti savo teritorijoje, 
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 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 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 53
Justas Vincas Paleckis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) EMST ir Komisija turėtų visapusiškai 
ir nedelsdamos pagal esamus teisės aktus 
spręsti valstybių narių susirūpinimą 
keliančius klausimus dėl sveikatos.

Or. en

Pakeitimas 54
Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Valstybių narių nustatyti GMO 
auginimo apribojimai ar draudimai 
neturėtų trukdyti vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinių tyrimų, jei vykdant 
tokius tyrimus laikomasi visų saugumo 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 55

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama 
taip:
(-1) 22 straipsnis pakeičiamas taip:
„22 straipsnis
Laisva apyvarta
Nepažeisdamos 23 straipsnio arba 
26b straipsnio, valstybės narės negali 
drausti, riboti ar trukdyti pateikti į 
rinką GMO kaip atskirus produktus ar 
esančius kituose produktuose, jei jie 
atitinka šios direktyvos reikalavimus.“

Or. en

Pagrindimas

22 straipsnis neturėtų trukdyti valstybėms narėms nustatyti taisyklių dėl draudimo auginti 
GMO ar tokio auginimo ribojimo jų teritorijoje pagal naują 26b straipsnį.
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Pakeitimas 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama 
taip:
(-1a) 25 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Nepagrįstai nepažeidžiant 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
nuostatų, prieiga prie medžiagos, būtinos 
nepriklausomiems moksliniams galimo 
GMO keliamo pavojaus tyrimams, pvz., 
prie sėklinės medžiagos, neribojama ir 
nekliudoma.“

Or. en

Pagrindimas

2008 m. gruodžio 4 d. Aplinkos taryba patvirtino išvadą, kad nepriklausomiems 
mokslininkams turėtų būti sudaryta galimybė gauti visą reikalingą medžiagą kartu laikantis 
intelektinės nuosavybės teisių. Šiuo metu nepriklausomiems mokslininkams dažnai 
neįmanoma atlikti GMO veislių tyrimus, nes prieiga prie genetiškai modifikuotos (GM) 
medžiagos ribota, o ūkininkai įpareigoti neperduoti GM medžiagos moksliniams tyrimams. 
Kad valstybės narės galėtų ištirti konkrečios GM veislės suderinamumą su konkrečia 
priimančiąja aplinka, prieiga prie GM medžiagos turi būti neribojama.

Pakeitimas 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 7 pakeitimu. Galimas GMO auginimas 
neturėtų sukelti papildomų išlaidų tradiciškai arba ekologiškai ūkininkaujantiems 
ūkininkams. Taigi reikėtų, jog valstybėms narėms būtų privaloma imtis priemonių, kad GMO 
nepatektų į kitus produktus, t. y. priemonių, kurios šiuo metu pagal dabartinę 26a straipsnio 
formuluotę yra neprivalomos. Tokiomis priemonėmis reikia taip pat užtikrinti, kad būtų 
išvengta užteršimo kaimyninėse valstybėse narėse, ypač pasienio regionuose.

Pakeitimas 58
Sirpa Pietikäinen

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti privaloma imtis priemonių prieš užteršimą siekiant išvengti 
GMO plitimo, ypač skirtingų valstybių narių pasienio zonose..

Pakeitimas 59
Daciana Octavia Sârbu

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

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

Or. en

Pakeitimas 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti privaloma imtis priemonių prieš užteršimą siekiant išvengti 
ekonominių nuostolių, kylančių GMO nenaudojantiems ūkininkams ir maisto gamintojams dėl 
GM išplitimo nacionalinėje teritorijoje ir už jos ribų. Šiuo metu pagal Direktyvos 2001/18/EB 
26a straipsnį taikomos priemonės prieš užteršimą yra tik savanoriškos, o dėl to valstybės 
narės gali nepaisyti savo ūkininkų ir gamintojų apsaugos nuo užteršimo GMO.

Pakeitimas 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta įprastinių kultūrų užteršimo GMO, itin svarbu įpareigoti valstybes nares 
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imtis būtinų priemonių.  Siekiant užtikrinti GM ir įprastinių kultūrų sambūvį, ES reikalingos 
minimalios buferinės zonos. Taigi Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą, kurį įgyvendinant 
būtų išvengta netyčinio užteršimo GMO valstybių narių viduje arba kaimyninių valstybių 
narių teritorijoje.

Pakeitimas 62
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama 
taip:
(-1a) 26a straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip: 
„2. Komisija pateikia pasiūlymą, kuriuo 
nustatomos minimalios buferinės zonos 
tarp GMO ir įprastinių (ne GMO) pasėlių, 
kad būtų išvengta netyčinio užteršimo 
GMO valstybių narių viduje arba jų 
kaimyninių valstybių narių teritorijoje.“

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta įprastinių kultūrų užteršimo GMO, itin svarbu įpareigoti valstybes nares 
imtis būtinų priemonių.  Siekiant užtikrinti GM ir įprastinių kultūrų sambūvį, ES reikalingos 
minimalios buferinės zonos. Taigi Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą, kurį įgyvendinant 
būtų išvengta netyčinio užteršimo GMO valstybių narių viduje arba kaimyninių valstybių 
narių teritorijoje.

Pakeitimas 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
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26 b straipsnio 1 dalies įžanginė 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 kiekvienu atveju atskirai
gali priimti priemones, ribojančias ar 
draudžiančias visoje teritorijoje ar jos 
dalyje auginti 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:

Or. en

Pakeitimas 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies įžanginė 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 kiekvienu atveju atskirai
gali priimti priemones, ribojančias ar 
draudžiančias visoje teritorijoje ar jos 
dalyje auginti 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:

Or. fr
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Pagrindimas

Nacionalinės ribojamosios priemonės turėtų būti skirtos konkrečioms kultūroms, kadangi 
skirtingų GMO kultūrų keliama grėsmė ir teikiama nauda skirtinguose regionuose skiriasi ir 
kadangi ne visos kultūros apdulkinamos tuo pačiu būdu.

Pakeitimas 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies įžanginė 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 kiekvienu atveju atskirai
gali priimti priemones, ribojančias ar 
draudžiančias visoje teritorijoje ar jos 
dalyje auginti 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:

Or. en

Pakeitimas 66
Renate Sommer

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

Valstybės narės gali priimti priemones, 
ribojančias ar draudžiančias jų teritorijos
dalyje auginti konkrečius GMO, kurių 
leidimas išduotas pagal šios direktyvos 
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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:

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:

Or. en

Pakeitimas 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

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 grindžiamos:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu. Aplinkos ir sveikatos 
apsaugos argumentai neturėtų būti atmetami kaip auginimo apribojimą pateisinantys 
argumentai.

Pakeitimas 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) argumentais, kurie susiję su poveikiu 
aplinkai ar sveikatai, galinčiu atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, kitu nei poveikis 
aplinkai ar sveikatai, kuris tiriamas pagal 
šios direktyvos C dalį atliekant rizikos 
įvertinimą, arba į kurį nebuvo 
pakankamai atsižvelgta šio įvertinimo 
metu; arba

`

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu. Atliekant suderintą rizikos 
įvertinimą gali būti visapusiškai neįvertintas galimas GMO auginimo skirtinguose regionuose 
ir ekosistemose poveikis. Valstybės narės gali turėti geresnių galimybių įvertinti jų teritorijoje 
kylančią riziką aplinkai ir sveikatai.

Pakeitimas 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tuo, kad moksliškai vis dar aiškiai 
nenustatytas poveikis aplinkai ir sveikatai, 
kuris tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
atliekant rizikos įvertinimą; arba

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu. Kai rizika vis dar moksliškai 
aiškiai nenustatyta, valstybėms narėms turi būti leista riboti ar drausti GMO auginimą savo 
teritorijoje.

Pakeitimas 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii)duomenų apie galimą neigiamą GMO 
išleidimo į aplinką poveikį valstybės narės 
teritorijai, biologinei įvairovei arba 
gyventojams nebuvimu arba 
nepakankamumu; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu.

Pakeitimas 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) argumentais, susijusiais su piktžolių 
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arba kenkėjų atsparumo pesticidams 
atsiradimu; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 5 pakeitimu. Moksliškai pripažinta, kad 
herbicidams atsparių GM kultūrų auginimas skatina piktžolių atsparumą. Remiantis 
duomenimis iš JAV, konkretiems pesticidams atsparumą įgijusios piktžolės užkrečia milijonus 
hektarų dirbamos žemės. Taigi dera leisti valstybėms narėms tokiais sumetimais drausti arba 
apriboti GMO auginimą.

Pakeitimas 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) argumentais, susijusiais su GM augalų 
savybe plisti ar gajumu arba galimybe 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 5 pakeitimu. Valstybėms narėms turi būti 
sudaryta galimybė apriboti ar uždrausti augalų, kurie kelia didelių problemų dėl savybės 
plisti, gajumo arba galimo kryžminimosi su domestikuotais augalais (pvz., rapsais), 
auginimą.

Pakeitimas 73
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Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) argumentais, susijusiais su netvarių 
ūkininkavimo metodų neigiamo poveikio 
aplinkai ir sveikatai prevencija; arba

Or. en

Pagrindimas

Turimi duomenys rodo, kad GMO auginimas susijęs su itin intensyvaus ūkininkavimo 
metodais, dėl kurių gali padidėti pesticidų naudojimas, sumažėti biologinė įvairovė ir 
degraduoti dirvožemis. Todėl derėtų į sąrašą įtraukti ir argumentus, susijusius su netvariais 
ūkininkavimo metodais.

Pakeitimas 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) argumentais susijusiais su žemės ūkio 
metodų, kuriuos naudojant išsaugomas 
ekosistemų tvarumas, išlaikomos tam 
tikros gamtinės buveinės ir ekosistemos 
arba tam tikrų tipų gamtos ir landšafto 
bruožai, apsauga ir išsaugojimu; arba

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu ir įtraukiant Komisijos tarnybų 
pasiūlymus.

Pakeitimas 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) kitais argumentais, kurie, be kita ko, 
gali apimti žemės ūkio metodų pokyčius, 
žemėnaudą, miestų ir kaimo vietovių 
planavimą, socialinius ir ekonominius 
padarinius ar kitus pagrįstus veiksnius;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 8 pakeitimu.

Pakeitimas 76
Justas Vincas Paleckis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos priemonės grindžiamos argumentais, 
nesusijusiais su neigiamo poveikio 
sveikatai ir aplinkai, galinčio atsirasti dėl 

a) tos priemonės grindžiamos:
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apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, vertinimu

i) argumentais, kurie susiję su poveikiu 
aplinkai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, kitu nei poveikis aplinkai, kuris 
tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
atliekant neigiamo poveikio aplinkai 
įvertinimą;
ii) tinkamų duomenų apie galimą 
neigiamą GMO išleidimo poveikį 
valstybės narės aplinkai, įskaitant 
biologinę įvairovę, nebuvimu arba 
nepakankamumu ar tokių duomenų itin 
dideliu prieštaringumu; arba
iii) kitais argumentais, kurie, be kita ko, 
gali apimti žemės ūkio metodų pokyčius, 
žemėnaudą, miestų ir kaimo vietovių 
planavimą, socialinius ir ekonominius 
padarinius ar kitus pagrįstus veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 77
Oreste Rossi

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

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 grindžiamos:

i) argumentais, kurie susiję su poveikiu 
aplinkai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, kitu nei poveikis aplinkai, kuris 
tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
atliekant neigiamo poveikio aplinkai 
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vertinimą; arba
ii) duomenų apie galimą neigiamą GMO 
išleidimo į aplinką poveikį valstybės narės 
teritorijai arba biologinei įvairovei 
nebuvimu arba nepakankamumu; arba
iii) kitais argumentais, kurie, be kita ko, 
gali apimti žemės ūkio metodų pokyčius, 
žemės naudojimą, miestų ir kaimų 
planavimą, būtinybę užtikrinti sėklos 
grynumą, socialinius ir ekonominius 
padarinius ar kitus teisėtus veiksnius,

Or. fr

Pagrindimas

Į pranešėjo pateiktą 8 pakeitimą įterptas pakeitimas. Būtina apsaugoti sėklą nuo bet kokio 
užteršimo GMO, taigi valstybės narės, tvirtindamos tam tikras priemones, galėtų teisėtai 
remtis būtinybe užtikrinti sėklos grynumą, bent jau tam tikrose zonose.

Pakeitimas 78
Kriton Arsenis
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas  
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies a punktas

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 grindžiamos:

i) argumentais, kurie susiję su poveikiu 
aplinkai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, kitu nei poveikis aplinkai, kuris 
tiriamas pagal šios direktyvos C dalį 
atliekant neigiamo poveikio aplinkai 
įvertinimą; arba
ii) duomenų apie galimą neigiamą GMO 
išleidimo į aplinką poveikį valstybės narės 
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teritorijai arba biologinei įvairovei 
nebuvimu arba nepakankamumu; arba
iii) kitais argumentais, kurie susiję su 
pirmiau nurodytame įvertinime netirtu 
poveikiu aplinkai ir kurie, be kita ko, gali 
apimti žemės ūkio metodų pokyčius, 
žemėnaudą, miestų ir kaimo vietovių 
planavimą, socialinius ir ekonominius 
padarinius ar kitus aktualius veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 79
Dan Jørgensen
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies a punktas

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 grindžiamos argumentais,
kurie susiję su poveikiu aplinkai ar 
sveikatai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, kitu nei poveikis, kuris tiriamas 
pagal šios direktyvos C dalį atliekant 
rizikos įvertinimą, arba į kurį nebuvo 
visiškai ar pakankamai atsižvelgta šio 
įvertinimo metu. Nacionalinės priemonės 
galėtų būti grindžiamos, be kita ko, šiais 
argumentais:
i) nėra arba mažai pakankamų duomenų 
dėl galimo neigiamo GMO poveikio 
aplinkai ar visuomenės sveikatai 
valstybėje narėje arba moksliškai vis dar 
aiškiai nenustatytas galimas poveikis 
aplinkai ir sveikatai, kuris tiriamas pagal 
šios direktyvos C dalį atliekant rizikos 
įvertinimą;
ii) vykdoma neigiamo poveikio aplinkai 
arba sveikatai, kurį daro su GMO 
auginimu susijusių žemės ūkio metodų 
naudojimas, prevencija;
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iii) saugomi ekologiškai tvarūs 
ūkininkavimo metodai, kuriuos naudojant 
didinamas dirvos derlingumas ir biologinė 
įvairovė.
Nacionalinės priemonės gali būti 
grindžiamos taip pat kitais pagrįstais 
veiksniais, galinčiais atsirasti dėl GMO 
apgalvoto išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti nacionalinėms priemonėms teisinį pagrįstumą, valstybėms narėms turi būti 
leista nustatyti nacionalines priemones remiantis aplinkos, sveikatos ar kitais pagrįstais 
veiksniais, susijusiais su GMO apgalvotu išleidimu į aplinką.

Pakeitimas 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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

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 grindžiamos argumentais,
kurie susiję su poveikiu aplinkai, galinčiu
atsirasti dėl apgalvoto GMO išleidimo į 
aplinką ar pateikimo rinkai, kitu nei 
poveikis aplinkai, kuris tiriamas pagal 
šios direktyvos C dalį atliekant neigiamo 
poveikio aplinkai įvertinimą, arba kitais 
pagrįstais veiksniais, pvz.:
i) tinkamų duomenų dėl galimo neigiamo 
GMO poveikio valstybės narės 
ekosistemoms arba visuomenės sveikatai 
nebuvimu ar nepakankamumu;
ii) GM kultūrų savybe plisti arba gajumu;
iii) argumentais dėl su GMO auginimu 
susijusių žemės ūkio metodų pokyčių, dėl 
kurių aplinkai arba sveikatai daromas 
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neigiamas poveikis;
iv) argumentais, kuriais pateisinama 
žemės ūkio metodų, kuriuos taikant 
geriausiai suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir 
vystymas, arba alternatyvių GMO 
auginimui metodų, duodančių geresnių 
techninių, ekonominių ir aplinkos 
apsaugos rezultatų, egzistavimu;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti tvirtą teisinį pagrindą valstybėms narėms, kurioms turi būti 
suteikta teisė pagrįsti draudimą auginti GMO ar leidimo juos auginti apribojimą remiantis 
argumentais dėl aplinkai ar sveikatai daromo poveikio, kuris galbūt atsiranda dėl GMO 
apgalvoto išleidimo į aplinką ar pateikimo rinkai.
Nacionalinėms priemonėms pagrįsti turi būti, be kita ko, leidžiama remtis moksliniu 
netikrumu, taip pat GM kultūrų, kurios įsivyrauja gamtinėse buveinėse, kelia grėsmę 
biologinei įvairovei ir negali būti pašalintos iš aplinkos, savybe plisti ir gajumu/

Pakeitimas 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

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 grindžiamos argumentais,
susijusiais su poveikiu aplinkai ar 
sveikatai, galinčiu atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką, arba kitais 
pagrįstais veiksniais; Nacionalinės 
priemonės gali būti grindžiamos, be kita 
ko, šiais argumentais:
– piktžolių arba kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką prevencija; 
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– ūkininkų apsauga nuo didesnės 
priklausomybės nuo bendrovių, turinčių 
patentus GM sėklai ir atitinkamiems 
herbicidams;
– dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką 
atsiradusių žemės ūkio metodų pokyčių, 
dėl kurių aplinkai, sveikatai arba 
esamiems ekologiškai tvariems 
ūkininkavimo metodams daromas 
neigiamas poveikis, prevencija;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė pagrįsti galimus nacionalinius GMO 
draudimus su sveikata arba aplinka susijusiais motyvais.

Pakeitimas 82
Kathleen Van Brempt
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies a punktas

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 grindžiamos papildomais 
ir (arba) skirtingais argumentais, kurie 
susiję su neigiamo poveikio sveikatai ir 
aplinkai, galinčio atsirasti dėl apgalvoto 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai, vertinimu, įskaitant:

i) papildomus aplinkos apsaugos 
argumentus, kurie nebuvo įvertinti pagal 
šią Direktyvą;
ii) argumentus, kuriais pateisinama žemės 
ūkio metodų, kuriuos taikant geriausiai 
suderinama gamyba ir ekosistemų 
tvarumas, išsaugojimas ir vystymas;
iii) argumentus, susijusius su atsparumo 
atsiradimu ar su invaziniais augalais;
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iv) argumentus, susijusius su alternatyvių
GMO auginimui metodų, duodančių 
geresnių techninių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos rezultatų, egzistavimu; 

Or. en

Pakeitimas 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 grindžiamos moksliniais 
argumentais, nesusijusiais su neigiamo 
poveikio sveikatai ir aplinkai, galinčio 
atsirasti dėl apgalvoto GMO išleidimo į 
aplinką ar pateikimo rinkai, moksliniu 
vertinimu, atliktu pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį.
Šios priemonės grindžiamos šiais 
argumentais, susijusiais su nacionaline ir 
(arba) regionine politika:
i) saugoma kultūrų įvairovė;
ii) dėl ypatingų geografinių sąlygų 
(pavyzdžiui, labai mažos salos, kalnų 
regionai ir (arba) didelės gamtinės vertės 
teritorijos, arba jei labai maža 
nacionalinė teritorija) neįmanoma 
nustatyti sambūvio priemonių;
iii) nėra duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo į aplinką poveikį regiono 
teritorijai arba biologinei įvairovei;

Or. fr
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Pakeitimas 84
Dagmar Roth-Behrendt
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalies a punktas

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 grindžiamos argumentais,
pateiktais valstybių narių ir susijusiais su 
poveikiu aplinkai ar sveikatai, galinčiu
atsirasti dėl apgalvoto GMO išleidimo į 
aplinką ar pateikimo rinkai, arba kitais 
pagrįstais veiksniais;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms suteikiama tvirtai teisiškai pagrįsta teisė riboti ar drausti GMO auginimą 
savo teritorijoje. Taigi kartu su  rizikos įvertinimu, nustatytu šios direktyvos C dalyje, arba į 
šį įvertinimą neatsižvelgiant valstybėms narėms turi būti leista nustatyti nacionalines 
priemones remiantis aplinkos, sveikatos ar kitais pagrįstais aspektais, susijusiais su GMO 
apgalvotu išleidimu į aplinką. Šis rizikos įvertinimas niekada negali baigtinis, kaip 
reikalaujama Direktyvos 2001/18/EB II priede.

Pakeitimas 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 grindžiamos pagrįstomis 
ir būtinomis viešojo intereso priežastimis, 
kurios deramai pagrįstos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir nesusijusios su 
neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, 
galinčio atsirasti dėl apgalvoto GMO 
išleidimo į aplinką ar pateikimo rinkai, 
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vertinimu

Or. en

Pakeitimas 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

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) tomis priemonėmis užtikrinama, kad 
būtų deramai gerbiama ūkininkų ir 
vartotojų pasirinkimo laisvė; ir

Or. en

Pakeitimas 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) tomis priemonėmis užtikrinama, kad 
būtų tinkamai gerbiama ūkininkų ir 
vartotojų pasirinkimo laisvė;

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinis ūkininkų ir vartotojų laisvės rinktis principas turėtų būti gerbiamas, nes tai 
užtikrins, kad priemonės būtų proporcingos, kad būtų atsižvelgta į visų suinteresuotųjų šalių 
interesus ir kad regionuose vyktų diskusijos dėl GMO auginimo.
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Pakeitimas 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) šiomis priemonėmis niekaip 
neiškraipoma konkurencija tarp skirtingų 
valstybių narių ūkininkų;

Or. fr

Pakeitimas 89
Renate Sommer

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) tomis priemonėmis užtikrinama, kad 
norintys GMO auginti ūkininkai nebūtų 
diskriminuojami;

Or. en

Pakeitimas 90
Christofer Fjellner

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

aa) kai tos priemonės skirtos kultūroms, 
kurioms Sąjungos lygmeniu jau suteiktas 
leidimas, valstybės narės užtikrina, kad 
tokias kultūras teisėtai auginę ūkininkai 
nepatektų į nepagrįstai nepalankią padėtį. 
Valstybės narės ypač užtikrina, kad tokie 
ūkininkai turėtų pakankamai laiko 
prisitaikymui ir nebūtų atgaline tvarka bei 
bent dvejus metus po šių priemonių 
patvirtinimo laikomi atsakingais už bet 
kokius su atitinkamais teisiniais pokyčiais 
susijusius aspektus.  

Or. en

Pakeitimas 91
Renate Sommer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) kai tos priemonės skirtos kultūroms, 
kurioms Sąjungos lygmeniu jau suteiktas 
leidimas, valstybės narės užtikrina, kad 
GMO auginę ūkininkai turėtų 
pakankamai laiko prisitaikymui ir 
negalėtų būti laikomi atsakingais atgaline 
tvarka;

Or. en
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Pakeitimas 92
Justas Vincas Paleckis

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) kai tos priemonės skirtos kultūroms, 
kurioms Sąjungos lygmeniu jau suteiktas 
leidimas, valstybės narės užtikrina, kad 
tokias kultūras auginantys ūkininkai 
turėtų pakankamai laiko auginimo 
sezonui užbaigti;

Or. en

Pakeitimas 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) tų priemonių tikslas negali būti 
pasiektas įgyvendinant priemones, 
susijusias su genetiškai modifikuotų 
kultūrų sambūviu su tradicinėmis ir 
ekologiškomis kultūromis; ir

Or. en
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Pakeitimas 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) priemonės priimamos ir viešai 
paskelbiamos visiems atitinkamiems 
veiklos vykdytojams, įskaitant augintojus, 
ne vėliau kaip dvylika mėnesių prieš 
auginimo sezono pradžią;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti teisinį tikrumą ūkininkams užtikrinant, kad bendros 
reguliavimo nuostatos nepasikeis prieš pat auginimo sezono pradžią. Tai turėtų sudaryti 
galimybes ūkininkams užsisakyti sėklų ir paruošti savo laukus nerizikuojant patirti 
ekonominių nuostolių dėl nenumatyto tų kultūrų, kurias jie ketina auginti, uždraudimo arba 
ribojimo.

Pakeitimas 95
Renate Sommer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) tos priemonės viešai paskelbiamos ne 
vėliau kaip 12 mėnesių prieš auginimo 
sezono pradžią;

Or. en
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Pakeitimas 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 priimamos ir viešai 
paskelbiamos visiems atitinkamiems 
subjektams, įskaitant augintojus, ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki 
auginimo sezono pradžios; ir

Or. en

Pakeitimas 97
Julie Girling

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 priimamos ir viešai 
paskelbiamos visiems atitinkamiems 
subjektams, įskaitant augintojus, ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki 
auginimo sezono pradžios;

Or. en

Pakeitimas 98
Justas Vincas Paleckis

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

ab) tos priemonės priimamos ir viešai 
paskelbiamos visiems atitinkamiems 
subjektams prieš auginimo sezono 
pradžią; 

Or. en

Pakeitimas 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant padidinti valstybių narių patvirtintų priemonių, kuriomis ribojamos ar draudžiamos 
GMO kultūros, teisinę galią, turėtų būti vykdomas išankstinis poveikio tyrimas siekiant įrodyti 
siūlomų priemonių reikalingumą ir proporcingumą. Kilus ginčui PPO remiantis tokiu 
poveikio tyrimu būtų lengviau apginti patvirtintą priemonę.

Pakeitimas 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

aa) prieš taikant tas priemones Komisija 
atlieka visapusišką poveikio įvertinimą, 
įvertindama galimas jų pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 101
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) tos priemonės nepažeidžia vietinių 
žemės ūkio sąlygų ir jų raidos;

Or. en

Pakeitimas 102
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) tos priemonės nepažeidžia vietinių 
žemės ūkio ir kultūros tradicijų;

Or. en
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Pakeitimas 103
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) tos priemonės jokiu būdu nekliudo 
kitoms valstybėms narėms naudoti tuos 
GMO, kuriems išduotas leidimas, arba 
neapriboja tokių jų galimybių, jei jos 
nenori riboti ar uždrausti jų auginimo;

Or. en

Pakeitimas 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) priemonės patvirtinamos ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui ir prireikus 
gali būti atnaujinamos atlikus naują 
poveikio vertinimą, iš kurio matoma, kad 
jos reikalingos ir proporcingos;

Or. fr

Pakeitimas 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

b) jos atitinka Sutartis. b) šios priemonės atitinka tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus ir Sutartis, ypač 
proporcingumo principą.

Or. en

Pakeitimas 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos atitinka Sutartis. b) šios priemonės atitinka Sutartis, ypač 
proporcingumo principą ir tarptautinius 
Sąjungos įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos atitinka Sutartis. b) jos atitinka Sutartis ir Sąjungos 
tarptautinius įsipareigojimus.

Or. fr
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Pakeitimas 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Laikantis Direktyvos 98/34/EB, valstybės 
narės, pagal šį straipsnį ketinančios 
nustatyti pagrįstas priemones valstybės 
narės prieš tris mėnesius iki šių priemonių 
priėmimo informaciniais tikslais apie jas 
praneša kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.“

Or. en

Pakeitimas 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Laikantis Direktyvos 98/34/EB, valstybės 
narės, pagal šį straipsnį ketinančios 
nustatyti pagrįstas priemones valstybės 
narės prieš tris mėnesius iki šių priemonių 
priėmimo informaciniais tikslais apie jas 
praneša kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.“

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant pagerinti valstybių narių nustatytų priemonių koordinavimą, ypač kai sambūvio 
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priemonių atvejais, svarbu suteikti pakankamai laiko apie tai pranešti kitoms valstybėms 
narėms, ypač toms, kurios turi sieną su valstybe, kuri priėmė nacionalinį sprendimą uždrausti 
GMO auginimą.

Pakeitimas 110
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Laikantis Direktyvos 98/34/EB, valstybės 
narės, pagal šį straipsnį ketinančios 
nustatyti pagrįstas priemones valstybės 
narės prieš du mėnesius iki šių priemonių 
priėmimo informaciniais tikslais apie jas 
praneša kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.“

Or. en

Pakeitimas 111

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti pagrįstas priemones 
valstybės narės prieš mėnesį iki šių 
priemonių priėmimo informaciniais tikslais 
apie jas praneša kitoms valstybėms narėms 
ir Komisijai.“

Nukrypstant nuo Direktyvos 98/34/EB, 
valstybės narės, pagal šį straipsnį 
ketinančios nustatyti priemones valstybės 
narės prieš mėnesį iki šių priemonių 
priėmimo informaciniais tikslais apie jas 
praneša kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.“
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Or. en

Pagrindimas

Žodis „pagrįstas“ nebūtinas. Tai subjektyvu ir gali nereikalingai apriboti valstybių narių 
galimybes.

Pakeitimas 112
Renate Sommer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas šis straipsnis:
„26 ba straipsnis
Sėkloms taikoma mažiausioji riba
Komisija nustato GMO priemaišoms 
taikomas ribas, kurias peržengus įprastos 
sėklos privalo būti ženklinamos kaip 
GMO, ir kurios būtų kuo žemesnės, 
praktiškos, proporcingos ir tikslingos 
visiems ekonominiams subjektams.“

Or. en

Pakeitimas 113
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas šis straipsnis:
„26 ba straipsnis
Sėkloms taikoma mažiausioji riba
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Komisija vertina poreikį nustatyti GMO 
priemaišoms taikomas ribas, kurias 
peržengus įprastos sėklos privalo būti 
ženklinamos kaip GMO, ir kurios būtų 
kuo žemesnės, praktiškos, proporcingos ir 
tikslingos visiems ekonominiams 
subjektams. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir, jei tikslinga, 
atitinkamų pasiūlymų dėl teisės aktų.“

Or. en

Pakeitimas 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas šis straipsnis:
„26 ba straipsnis
Atsakomybės reikalavimai
Valstybės narės nustato bendrą privalomą 
finansinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų sistemą, pvz., taikant draudimą, 
kuris taikomas visiems verslo subjektams 
ir kuriuo užtikrinama, jog teršėjas 
padengtų nenumatytas pasekmes ar žalą, 
kuri gali įvykti dėl apgalvoto GMO 
išleidimo arba pateikimo rinkai."

Or. en

Pagrindimas

Jei skirtingose valstybėse narėse taikomos skirtingos auginimo taisyklės, tuo svarbiau, kad 
kiekviena valstybė narė įgyvendintų griežtą sistemą, kad būtų užtikrinta, jog teršėjas padengtų 
nenumatytas pasekmes ar žalą. Iki šiol tradicinius arba organinius metodus naudojantys 
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ūkininkai dažnai nepakankamai apsaugoti nuo galimo užteršimo GMO.  


