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1. Teisės aktai dėl sambūvio. Komisija savo 2009 m. balandžio mėn. parengtoje 
genetiškai modifikuotų kultūrų ir tradicinio bei ekologinio ūkininkavimo sambūvio 
ataskaitoje pažymėjo, kad tik 15 valstybių narių patvirtino specialius teisės aktus dėl 
sambūvio. Ar šiuo metu valstybių skaičius didesnis? Ar esama valstybių narių, kurios 
kultivuoja GMO ir nesivadovauja jokiais teisės aktais dėl sambūvio? Ar Ispanija, ES 
šalis, kur kultivuojama didžiausia Europos Sąjungoje procentinė dalis GMO, jau 
įgyvendino teisės aktus dėl sambūvio?
Direktyvoje 2001/18/EEB pažymėta: „Gyvi organizmai, neatsižvelgiant į tai, ar jie į 
aplinką yra išleidžiami dideliais ar mažais kiekiais eksperimento tikslais ar kaip 
komerciniai produktai, gali aplinkoje daugintis ir kirsti nacionalines sienas, taip 
darydami poveikį ir kitoms valstybėms narėms. Tokio išleidimo poveikis aplinkai gali 
būti negrįžtamas“ (4 konstatuojamoji dalis) ir „Būtina užtikrinti, kad visus GMO kaip 
atskirus produktus ar esančius kituose produktuose, kuriuos leidžiama pateikti į rinką 
pagal šios direktyvos C dalį, būtų galima aptikti visuose jų pateikimo į rinką etapuose“ 
(42 konstatuojamoji dalis).
Be to, Reglamente 1829/2003 keletą kartų minima vartotojų ir ūkininkų teisė pagrįstai 
pasirinkti. Tą patį keletą kartų sakydamas kalbą GMO klausimais 2008 m. 
gruodžio mėn. vykusio aplinkos ministrų tarybos posėdžio metu pakartojo Komisijos 
narys J. Dalli.
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Komisija savo naujojoje 2010 m. liepos mėn. parengtoje rekomendacijoje dėl 
nacionalinių sambūvio priemonių, skirtų išvengti netyčinio GMO atsiradimo 
tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, pažymi, kad valstybių narių lygmeniu turėtų būti 
parengtos priemonės, kurios būtų taikomos siekiant išvengti netyčinio GMO 
atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose. Neskaitant šios prielaidos, kaip 
Komisija sieks geriau įgyvendinti Direktyvą 2001/18? Ar Komisija svarsto galimybę 
nustatyti teisinį įpareigojimą parengti sambūvio priemones?

2. Skaidrumas. Ar Komisija, atsižvelgdama į Direktyvos 2001/18 25 straipsnio 4 dalį ir 
į Europos Teisingumo Teismo 2009 m. vasario mėn. paskelbtą nutartį (byla C-552/07), 
gali paaiškinti, kiek valstybių parengė viešą registrą, į kurį būtų įtraukta išsami 
informacija apie išleidimo vietą, ir kurios valstybės narės jo neparengė? Ką ketina 
daryti Komisija, siekdama pagerinti šią padėtį?

3. Užterštumas. Komisija savo sambūvio ataskaitoje (7.2 skyrius) pažymi, kad dauguma 
valstybių narių parengė sambūvio priemones, kurias taikant neleidžiama viršyti 
nustatytos maiste ir pašaruose esančių GMO ženklinimo ribos, t. y. 0,9 %. Tuo pat 
metu Reglamente 1829/2003 nustatyta, kad maistas, kurio sudėtyje yra GMO, turi būti 
ženklinamas, išskyrus maisto produktus, „kurių sudėtyje yra medžiagos, kurios 
sudėtyje yra, kuri susideda arba yra pagaminta iš GMO, kurie sudaro ne daugiau kaip 
0,9 % kiekvieno atskiro maisto ingrediento arba maisto, susidedančio iš vieno 
ingrediento, jei GMO produktuose atsiranda atsitiktinai arba dėl techninio 
neišvengiamumo“. Sambūvio priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti 0,9 % 
užterštumo lygį, skatinamas tyčinis užterštumas, kurio nebegalima laikyti atsitiktiniu.

Ar šiuo metu padėtis valstybėse narėse pagerėjo? Ar Komisija sutinka, jog norint 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento 1829/2003 reikalavimų, sambūvio 
priemonėmis turėtų siekiama vengti užterštumo?


