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Temats: Tiesību aktu ĢMO jomā īstenošana

1. „Līdzāspastāvēšanas” tiesību akti: Ziņojumā par ģenētiski modificētu kultūru 
līdzāspastāvēšanu ar tradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību (2009. gada aprīlis) 
Komisija norāda, ka tikai 15 dalībvalstis ir pieņēmušas īpašus tiesību aktus par 
līdzāspastāvēšanu. Vai to skaits šobrīd ir palielinājies? Vai ir tādas dalībvalstis, kurās 
audzē ĢMO un kurām nav tiesību aktu attiecībā uz līdzāspastāvēšanu? Vai Spānija, 
kas ir ES valsts ar vislielāko ĢMO audzēšanas īpatsvaru Savienībā, šobrīd ir īstenojusi 
tiesību aktus līdzāspastāvēšanas jomā? 
Direktīvā 2001/18/EEK ir teikts: „Dzīvi organismi, ko lielos vai mazos daudzumos 
izplata vidē eksperimentālos vai komerciālos nolūkos, vidē var vairoties un nokļūt 
ārpus dalībvalsts robežām, un skart citas dalībvalstis. Šādas izplatīšanas iedarbe vidē 
var būt neatgriezeniska.” (4. apsvērums) un „atļaujot laist tirgū produktus, kas satur 
ĢMO vai sastāv no tiem, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu visās stadijās jānodrošina to 
izsekojamība.” (42. apsvērums)
Tajā pašā laikā Regulā Nr. 1829/2003 vairākkārt ir minētas patērētāju un 
lauksaimnieku tiesības uz izvēli, kuras pamatā ir informācija. Tāpat tās tika 
minētas 2008. gada Vides padomē, kā arī uz tām vairākās runās par ĢMO atsaucās 
komisārs J. Dalli.
Jaunajos 2010. gada jūlija „Ieteikumos par pamatnostādnēm, kā izstrādāt valsts 
līdzāspastāvēšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes 
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parastajās un bioloģiskajās kultūrās”, Komisija norāda, ka „dalībvalstu līmenī būtu 
jāizstrādā pasākumi, lai nepieļautu neparedzētu ĢMO klātbūtni parastajās un 
bioloģiskajās kultūrās”.  Ņemot vērā šo informāciju, kā Komisija paredz labāk īstenot 
Direktīvu Nr. 2001/18? Vai Komisija apsver iespēju padarīt „līdzāspastāvēšanas 
pasākumu” izveidi juridiski saistošu? 

2. Pārredzamība. Vai, ņemot vērā Direktīvas 2001/18 25. panta 4. punktu un EST 
2009. gada februāra nolēmumu (lietā C-552/07), Komisija var paskaidrot, cik 
dalībvalstis ir izveidojušas valsts reģistru ar sīku informāciju par izplatīšanas vietu 
un kuras dalībvalstis to nav izdarījušas?  Ko Komisija plāno darīt, lai uzlabotu šo 
situāciju?

3. Piesārņojums: Komisija savā 2009. gada ziņojumā par līdzāspastāvēšanu norāda (7.2 
nodaļa): „Lielākā daļa dalībvalstu ir izstrādājušas līdzāspastāvēšanas pasākumus tā, lai 
nepieļautu, ka tiek pārsniegta noteiktā 0,9 % marķēšanas robežvērtība ĢMO klātbūtnei 
pārtikā un barībā”. Tajā pašā laikā Regulā Nr. 1829/2203 ir noteikts, ka pārtikas 
produktiem, „kas satur vielas, kuras sastāv no ĢMO, satur tos vai ražotas no tiem ar 
īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9 % no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata atsevišķi, vai 
pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai 
tehniski nenovēršama”. Līdzāspastāvēšanas pasākumi, kuru mērķis ir 0,9 % 
piesārņojums, var novest pie apzinātas piesārņošanas, ko vairs nevar uzskatīt par 
nejaušu. 

Vai līdz šim situācija dalībvalstīs ir uzlabojusies? Vai Komisija piekrīt tam, ka par 
līdzāspastāvēšanas mērķi jānosaka piesārņojuma nepieļaušana, lai izpildītu Regulas 
Nr. 1829/2003 prasības? 


