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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka 
dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza 
Direktīvu 2001/18/EK
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0375),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0178/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 9. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu […],

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 192. pantu,

Or. fr

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Pamatojums

Ja dalībvalstis ņem vērā ar faunas un floras aizsardzību, zemes izmantošanu vai zemes 
izmantošanas plānošanu saistītos aspektus, kuri lielā mērā paliek valstu kompetencē, 
pamatoti ir noteikt, ka šīs regulas pamatā ir Līguma 192. pants.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls riska
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

(2) Saskaņā ar šo tiesību aktu kopumu 
ģenētiski modificētiem organismiem 
audzēšanai jāveic individuāls tiešu un 
netiešu, īstermiņa un ilgtermiņa risku
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to 
laišanai Savienības tirgū. Šīs atļauju 
piešķiršanas procedūras mērķis ir 
nodrošināt cilvēku dzīves un veselības, 
dzīvnieku veselības un labturības, vides un 
patērētāju interešu augsta līmeņa 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot iekšējā 
tirgus efektīvu darbību.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka prioritāte ir labāka Direktīvas 2001/18 piemērošana, jāatgādina precīzi 
termini, kas attiecas uz spēkā esošajām normatīvajām prasībām par ĢMO risku novērtēšanu 
attiecībā uz vidi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šajā nolūkā Komisijai būtu vispirms 
jāpārliecinās, ka ĢMO risku novērtēšanai 
piemērojamās juridiskās prasības, kas 
paredzētas Direktīvā 2001/18/EK un jo 
īpaši minētās direktīvas II pielikumā, ir 
pareizi saskaņā ar Vides padomes 
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2008. gada 4. decembra secinājumiem 
piemērotas, tostarp Eiropas aģentūrās, 
kuru uzdevums ir veikt šo novērtēšanu. 
Būtu jāpiemēro visas Padomes prasības 
par speciālo zināšanu apmaiņas 
procedūru un novērtējuma apjomu, lai 
nodrošinātu Direktīvas 2001/18/EK 
īstenošanu. Šīs juridiskās prasības ir 
jāpiemēro, lai panāktu nepieciešamo 
uzticēšanos risku novērtējumam un 
iestādēm, kuru pienākums ir veikt šo 
novērtēšanu. Jo īpaši Komisijai būtu 
jāpārliecinās, ka tiek pieņemtas jaunas 
pamatnostādnes par ĢMO risku 
novērtēšanu. Šīm pamatnostādnēm 
nevajadzētu balstīties galvenokārt uz 
būtiskas līdzvērtības principu vai 
nekaitīguma salīdzinošās novērtēšanas 
koncepciju, bet tām būtu jānodrošina 
iespēja skaidri identificēt ilgstošu tiešo un 
netiešo ietekmi, kā arī zinātniski 
neskaidros jautājumus. Komisijai būtu arī 
jāpārliecinās, ka novērtēšanas procedūrās 
ir nodrošināta dalībvalstu, kompetento 
zinātnisko iestāžu un citu attiecīgo 
ieinteresēto personu pilnīga līdzdalība un 
ka to herbicīdu lietojuma izmaiņas, kuri 
vajadzīgi herbicīdizturīgiem ģenētiski 
modificētiem augiem, tiek novērtētas, 
ņemot vērā dalībvalstu nostādnes par 
pesticīdu izmantošanas samazināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ dalībvalstīm jāatļauj pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot atļauju 
vai izņemot attiecīgo ĢMO no tirgus. Šie 
noteikumi jāpiemēro arī sēklu un augu 
pavairošanas materiāla ģenētiski 
modificētajām šķirnēm, kuras laiž tirgū 
saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par 
sēklu un augu pavairošanas materiāla 
tirdzniecību un jo īpaši saskaņā ar 
Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK. 
Pasākumiem jāattiecas tikai uz ĢMO 
audzēšanu un nevis uz ģenētiski modificētu 
sēklu un augu pavairošanas materiālu, ne 
arī produktu vai produktu sastāvdaļu un to 
ražas produktu brīvu apriti un importu. 
Turklāt tie nedrīkst skart tādu sēklu un 
augu pavairošanas materiāla audzēšanu, 
kas nav ģenētiski modificēts, bet kurā 
konstatētas nejaušas vai tehniski 
nenovēršamas ES atļautu ĢMO atliekas.

(7) Tādēļ dalībvalstīm jāatļauj pieņemt 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
audzēt visus vai konkrētus ĢMO visā vai 
daļā to teritorijas, un pēc saviem ieskatiem 
attiecīgi grozīt šos pasākumus jebkurā 
posmā, piešķirot atļauju, atjaunojot atļauju 
vai izņemot attiecīgo ĢMO no tirgus. 
Audzēšana ir lielā mērā saistīta ar zemes 
izmantošanu un faunas un floras 
aizsardzību — jomām, attiecībā uz kurām 
dalībvalstis saglabā nozīmīgu kompetenci.
Iespēja pieņemt šos pasākumus
jāattiecina arī sēklu un augu pavairošanas 
materiāla ģenētiski modificētajām šķirnēm, 
kuras laiž tirgū saskaņā ar attiecīgajiem 
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību un jo 
īpaši saskaņā ar Direktīvu 2002/53/EK un 
2002/55/EK. Pasākumiem būtu jāattiecas 
tikai uz ĢMO audzēšanu un nevis uz 
ģenētiski modificētu sēklu un augu 
pavairošanas materiālu, ne arī produktu vai 
produktu sastāvdaļu un to ražas produktu
brīvu apriti un importu. Turklāt tie 
nedrīkstētu skart tādu sēklu un augu 
pavairošanas materiāla audzēšanu, kas nav 
ģenētiski modificēts, bet kurā konstatētas 
nejaušas vai tehniski nenovēršamas 
Savienības atļautu ĢMO atliekas.

Or. fr

Pamatojums

Komisija subsidiaritātes principa un līdzāspastāvēšanas ieteikumu piemērošanu pamato ar 
lauksaimniecības prakses dažādību starp dalībvalstīm un to iekšienē. Ekosistēmas un 
uztvērējvides ir jāvērtē no salīdzinošās dažādības viedokļa. Turklāt ĢMO audzēšana ir 
saistīta ar teritoriālajiem aspektiem, kuri lielā mērā paliek valstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt ES izvēlēto cilvēku/dzīvnieku 
veselības un vides aizsardzības līmeni, un 
šim nosacījumam jāpaliek nemainītam. 
Tomēr dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
lai ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar 
sabiedrības interesēm un kas vēl nav 
iekļauti ES noteikumu saskaņotajā 
kopumā, kurā jau ir paredzētas 
procedūras, lai ņemtu vērā 
apdraudējumu, ko audzēšanai paredzētie 
ĢMO varētu radīt veselībai un videi. 
Turklāt šiem pasākumiem jāatbilst 
Līgumiem, jo īpaši attiecībā uz 
nediskriminējošu attieksmi pret valstu vai 
ārvalstu produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā. 

(8) Saskaņā ar ĢMO atļauju piešķiršanas 
tiesisko regulējumu dalībvalsts nevar 
mainīt Savienības izvēlēto 
cilvēku/dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, un šim nosacījumam 
būtu jāpaliek nemainītam. Tomēr 
dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
ierobežotu vai aizliegtu audzēt visus vai 
konkrētus ĢMO visā vai daļā to teritorijas, 
pamatojoties uz citiem vai atšķirīgiem ar 
sabiedrības interesēm saistītiem iemesliem, 
kas jau novērtēti atbilstoši saskaņotajiem
Savienības noteikumiem. Dalībvalstu 
minētajos pamatojumos var iekļaut to, ka 
ir ņemtas vērā vidē atstātās sekas, kas 
papildina to ietekmi, uz kuru jau attiecas 
Direktīvas 2001/18/EK C daļā paredzētais 
risku novērtējums, un tādējādi šajos 
pamatojumos var vismaz daļēji iekļaut 
vērā ņemtos zinātniskos datus, kas saistīti 
ar valsts, vietējā vai reģionālā mēroga 
sekām uztvērējvidēs. Šos pamatojumus 
var ietekmēt apstākļi, kas nav tieši saistīti 
ar risku novērtējumu, bet ir saistīti ar 
risku pārvaldību vai citiem valsts politikas 
virzieniem. Dalībvalstu minētajos 
pamatojumos iespējams citstarp iekļaut 
arī risku, ka var rasties nezāļu vai mērķa 
organismu izturība vai invazīvs auga 
potenciāls. Šajos pamatojumos var iekļaut 
arī sociālekonomiskus apsvērumus, 
piemēram, praktisko lietderību un to 
pasākumu izmaksas, kuri paredzēti 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantā, lai 
izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos, teritorijas sadrumstalotības, 
bez tam var iekļaut lauksaimniecības 
prakses izmaiņas, kas saistītas ar 
intelektuālā īpašuma sistēmām, vai 
sociālās politikas mērķus, piemēram, 
daudzveidības vai lauksaimniecības 
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prakses īpatnību saglabāšanu. Turklāt 
šiem pasākumiem būtu jāatbilst Līgumiem, 
jo īpaši attiecībā uz nediskriminējošu 
attieksmi pret valstu vai ārvalstu 
produktiem un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 36. pantam, kā 
arī Savienības starptautiskajām saistībām, 
jo īpaši saistībām Pasaules tirdzniecības 
organizācijā.

Or. fr

Pamatojums

Lai pēc līdzīgiem kritērijiem izpētītu viena vai vairāku ĢMO audzēšanas ietekmi valsts, 
reģionālā vai vietējā mērogā, vienmēr vismaz daļēji ir jāizmanto zinātniskie dati un jāvērtē 
vides aspekti, kas var būt — vai nebūt — jau apsvērti Kopienas līmenī. Loģiski ir ņemt vērā 
ar vidi saistītus apsvērumus, taču šāds princips arī nodrošina dalībvalstīm stingrākas 
juridiskas garantijas, lai tās pieņemtu valsts pasākumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm brīvu izvēli izmantot citu 
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu 
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt ES līmenī saistošu 
aktu pieņemšanu, netiktu sasniegts, 
sistemātiski ziņojot par dalībvalstu 
pasākumiem saskaņā ar minēto direktīvu. 
Tā kā pasākumus, kurus dalībvalstis var 
pieņemt saskaņā ar šo regulu, nevar 
attiecināt uz ĢMO laišanu tirgū un tādējādi 
tie negroza nosacījumus to ĢMO laišanai 

(9) Pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu, šīs regulas mērķis nav saskaņot 
audzēšanas nosacījumus dalībvalstīs, bet 
dot dalībvalstīm papildu vai atšķirīgu
pamatojumu, ne tikai veselības un vides 
riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu 
ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Turklāt 
viens no mērķiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, ar ko 
Komisijai atļauj apsvērt Savienības līmenī 
saistošu aktu pieņemšanu, netiktu 
sasniegts, sistemātiski ziņojot par 
dalībvalstu pasākumiem saskaņā ar minēto 
direktīvu. Tā kā pasākumus, kurus 
dalībvalstis var pieņemt saskaņā ar šo 
regulu, nevar attiecināt uz ĢMO laišanu 
tirgū un tādējādi tie negroza nosacījumus 
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tirgū, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, ziņošanas 
procedūra saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK 
Komisijai nešķiet piemērotākais 
informācijas līdzeklis. Tādēļ, izdarot 
izņēmumu, Direktīva 98/34/EK nav
jāpiemēro. Vienkāršāka ziņošanas sistēma 
par valstu pasākumiem pirms to 
pieņemšanas būtu samērīgāks līdzeklis, lai 
informētu Komisiju par šiem pasākumiem. 
Tādējādi pasākumi, kurus dalībvalstis 
plāno pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

to ĢMO laišanai tirgū, kuriem piešķirta 
atļauja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ziņošanas procedūra saskaņā ar 
Direktīvu 98/34/EK Komisijai nešķiet 
piemērotākais informācijas līdzeklis. 
Tādēļ, izdarot izņēmumu, 
Direktīva 98/34/EK nebūtu jāpiemēro. 
Vienkāršāka ziņošanas sistēma par valstu 
pasākumiem pirms to pieņemšanas būtu 
samērīgāks līdzeklis, lai informētu 
Komisiju par šiem pasākumiem. Tādējādi 
pasākumi, kurus dalībvalstis plāno 
pieņemt, kopā ar to pamatojumu 
informatīvos nolūkos jādara zināmi 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Novērtējot riskus Kopienas mērogā, nevar izvērtēt kāda ĢMO ietekmi visās ekosistēmās vai 
uztvērējvidēs. Turklāt Kopienas novērtējumā netiek ņemti vērā atsevišķi vides vai agrovides 
aspekti. Tāpēc jāļauj dalībvalstīm izmantot ar vidi saistītus pamatojumus, neapšaubot tos 
tikai tāpēc, ka tie droši vien neatbilst Kopienas mērogā veiktajam novērtējumam, kurš nebūs 
visaptverošs.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
26.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2001/18/EK groza šādi:
-1. Direktīvas 26.a panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai 
izvairītos no ĢMO netīšas klātbūtnes 
citos produktos.”

Or. fr
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Pamatojums

Iespējamai ĢMO audzēšanai nevajadzētu radīt papildu izmaksas tradicionālajiem vai 
bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Tāpēc jānosaka obligāta prasība dalībvalstīm veikt 
pasākumus, kuru mērķis ir izvairīties no ĢMO klātbūtnes citos produktos, — pasākumus, kas 
tagad saskaņā ar pašreizējo 26.a panta formulējumu nav obligāti. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš iespējamai pārrobežu invāzijai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants – 1. punkts
Direktīva 2001/18/EK
26.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
Direktīvā 2001/18/EK iekļauj šādu pantu:

1. Iekļauj šādu pantu:

„26.b pants „26.b pants
Audzēšana Kultūra

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā 
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu 
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras 
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES
tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ja

Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, lai 
savas teritorijas daļā vai visā teritorijā 
ierobežotu vai aizliegtu visu vai konkrētu 
to ĢMO audzēšanu, par kuriem piešķirtas 
atļaujas saskaņā ar šīs direktīvas C daļu vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv 
no ģenētiski modificētām šķirnēm, kuras 
laistas tirgū saskaņā ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem par sēklu un 
augu pavairošanas materiāla tirdzniecību, 
ja

a) šie pasākumi pamatojas uz 
apsvērumiem, kas nav saistīti ar 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz 
veselību un vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū,

a) šie pasākumi pamatojas uz

i) apsvērumiem, kas ir saistīti ar ietekmi uz 
vidi, ko varētu radīt ĢMO apzināta 
izplatīšana vai laišana tirgū, papildus tām 
ietekmēm uz vidi, kuras jau apsvērtas, 
saskaņā ar šīs direktīvas C daļu veicot 
novērtējumu par negatīvu ietekmi uz vidi;
vai
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ii) tādu datu trūkumu vai nepietiekamību, 
kuri liecina par ĢMO izplatīšanas 
iespējamo negatīvo ietekmi dalībvalsts 
teritorijā vai uz bioloģisko daudzveidību 
tajā; vai
iii) citiem apsvērumiem, kuros citstarp var 
ņemt vērā lauksaimniecības prakses 
izmaiņas, zemes izmantošanu, zemes 
izmantošanas plānošanu, 
sociālekonomiskus vai citus leģitīmus 
faktorus;

kā arī kā arī

b) tie atbilst Līgumiem. b) tie atbilst Līgumiem.
Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.”

Atkāpjoties no Direktīvas 98/34/EK, 
dalībvalstis, kuras plāno pieņemt 
pamatotus pasākumus saskaņā ar šo pantu, 
informatīvos nolūkos dara tos zināmus 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai vienu 
mēnesi pirms to pieņemšanas.”

Or. fr

Pamatojums

Kopienas mērogā veiktais risku novērtējums nebūs visaptverošs. Turklāt tas, ka nav vai 
nepietiek datu par ĢMO iespējamo negatīvo ietekmi uz ekosistēmām vai konkrētām 
dalībvalstu uztvērējvidēm, varētu būt pietiekams iemesls, lai ļautu dalībvalstij aizliegt audzēt 
attiecīgo vai attiecīgos ĢMO. Vajadzētu dot iespēju dalībvalstīm pamatojumam izmantot citus 
faktorus, kas var būt saistīti vai nesaistīti ar ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā […] dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

1. Pamatinformācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un 
barību ir noteikts ļoti stingrs regulējums, kas — kā tiek uzskatīts — pienācīgas piemērošanas 
gadījumā dotu iespēju panākt cilvēku dzīves un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, 
vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus nodrošinot pareizu iekšējā 
tirgus darbību. Direktīvā noteikts, ka ĢMO var laist tirgū tikai tad, ja ir veikts īpašs vides 
risku novērtējums saskaņā ar II pielikumu un pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis atļaujas 
prasītājs un kas norādīta III pielikumā. Direktīvas II pielikumā, kurā noteikti vides risku 
novērtēšanas principi, paredzēta prasība ņemt vērā tiešu un netiešu, tūlītēju un kavētu ietekmi, 
kā arī analizēt kumulatīvu ilgstošo ietekmi, kas saistīta ar ĢMO izplatīšanu un laišanu tirgū. 
Kumulatīva ilgstošā ietekme ir tādas sekas, kas sniegto piekrišanu rezultātā uzkrājas un rodas 
cilvēku veselībā un vidē, tostarp faunā un florā, augsnes auglībā, organisko vielu noārdīšanās 
procesos augsnē, barības ķēdē, bioloģiskajā daudzveidībā, dzīvnieku veselībā un problēmās, 
kas saistītas ar rezistenci pret antibiotikām.

Direktīvas II un III pielikumā ir skaidri noteikts, ka jāveic pētījumi par izplatīšanas apstākļiem 
un uztvērējvidi, īpaši rūpīgi izpētot uztvērējvides, kurās audzēšana paredzēta, kā arī sniedzot 
informāciju par ĢMO un vides mijiedarbību.

Direktīvas III līdz VII pielikumā ir noteiktas prasības par monitoringa, kontroles, atkritumu 
apstrādes un avārijas novēršanas plāniem, kuros paredzētas monitoringa metodes, izplatīšanas 
kontrole, atkritumu apstrāde un, galvenais, tādi avārijas novēršanas plāni, kas dod iespēju 
nelabvēlīgas ietekmes gadījumā izmantot skarto apgabalu sanācijas, to izolācijas, cilvēku 
veselības un vides aizsardzības metodes.

Turklāt Direktīvā 2001/18, konkrēti tās 19. pantā „Piekrišana”, ir precizēts, ka tādu ĢMO, par 
kura laišanu tirgū ir saņemta piekrišana, tikai tad var lietot visā Kopienā bez turpmākās 
izziņošanas, ja ir stingri ievēroti īpašie lietošanas nosacījumi un tajos skaidri noteiktās vides 
un/vai ģeogrāfiskie apgabali.

2. Komisijas priekšlikuma mērķi

Šis priekšlikums radīts apstākļos, kad Eiropas sabiedrības viedoklis ilgstoši ir nelabvēlīgs 
ĢMO izplatīšanai un to lietošanai lauksaimniecībā. Saskaņā ar jaunāko aptauju, ko 
Eirobarometrs veicis par šo jautājumu un kas publicēta 2010. gada oktobrī, 61 % eiropiešu 
uzskata, ka „viņiem bažas rada ĢMO uzturā un barībā”, un tāda pati respondentu daļa (61 %) 
nepiekrīt priekšlikumam veicināt plašāku ĢMO izmantošanu uzturā un barībā. Tikai 21 % 
piekrīt (58 % nepiekrīt) apgalvojumam, ka „uzturā un barībā izmantoti ĢMO nekaitē 
nākamajām paaudzēm”. Mazāk nekā ceturtdaļa Eiropas iedzīvotāju piekrīt viedoklim, ka 
„uzturā un barībā izmantoti ĢMO nav bīstami videi”; vairāk nekā 53 % nepiekrīt šim 
apgalvojumam (ceturtdaļai nav sava viedokļa). Visbeidzot, nevienā valstī lielākā daļa 
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respondentu nepiekrīt apgalvojumam, ka ĢMO audzēšana ir noderīga valsts tautsaimniecībai.

Tas, ka Eiropas sabiedrība neuzticas ĢMO lietošanai lauksaimniecībā, pirmām kārtām ir 
saistīts ar paviršu Direktīvas 2001/18 īstenošanu. Taisnība, ka pieteikumu iesniedzēji nav 
veikuši paredzētos pētījumus, proti, pētījumus par ietekmi ilgtermiņā, pētījumus uztvērējvidēs 
pirms ĢMO lietošanas vai ņemta vērā sociālekonomiskā ietekme.

Nav ievērotas direktīvā noteiktās prasības par risku novērtēšanu, un šī nepilnīgā īstenošana 
skaidrojama ar to, ka vairākas dalībvalstis ir iebildušas pret ĢMO audzēšanu savā teritorijā. 
Šeit vietā ir piebilst, ka audzēšana un ģenētiski modificētu augu sēklu izplatīšana konkrētā 
teritorijā nav tas pats, kas piekrišana laist tirgū un patērēšana, kā arī preču un produktu brīva 
aprite, uz ko šis dokuments neattiecas.

Padome 2008. gada 4. decembrī vienprātīgi pieņemtajos secinājumos pieprasīja stiprināt vides 
novērtējuma un pārraudzības noteikumus; tā atzīmēja, ka pilnvarās, ko Komisija devusi 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, ir ietverta ģenētiski modificētu augu ilgtermiņa 
ietekmes uz vidi sīkāka novērtēšana, kā arī risku sīkāka novērtējuma paplašināšana.

Padome saskaņā ar tiesību aktiem ir prasījusi jo īpaši ņemt vērā ģenētiski modificēto augu 
potenciālo ekoloģisko ietekmi uz vidi, kur tos ievieš, noteikt ES ģeogrāfiskos reģionus, kur 
šos ģenētiski modificētos augus drīkst izplatīt, kā arī izvēlēties piemērotus paņēmienus, 
tostarp eksperimentālas metodes, lai izvērtētu potenciālo ilgtermiņa iedarbību. Padome arī 
uzstāja, ka stingrāk jānosaka ģenētiski modificētu augu novērtēšanas kritēriji un prasības, lai 
nodrošinātu saskaņotus apdraudējuma novērtējumus ģenētiski modificētiem augiem, kas rada 
aktīvās vielas, uz kurām attiecas Direktīva 91/414/EEK, un apdraudējuma novērtējumi 
attiecīgajiem augu aizsardzības produktiem.

Padome arī izvirzīja prasību, ka atļauju piešķīrējiem jāveic regulāra un padziļināta 
pārraudzība un jāpublisko tās rezultāti, lai atklātu iespējamās kaitīgās ietekmes, kas minētas 
direktīvā. Ir jāizstrādā pārraudzības pasākumi, savukārt to rezultāti jānosūta Komisijai un 
rezultātiem jābūt sabiedrībai pieejamiem. Taču līdz šim neviens vērā ņemams pārraudzības 
pētījums nav veikts un kontroles sistēmas nav ieviestas.

Padome arī prasīja iesniegt ziņojumu par direktīvas īstenošanu, tajā citstarp iekļaujot 
sociālekonomisko seku novērtējumu par ĢMO apzinātu izplatīšanu un laišanu tirgū, lai 
ziņojumu varētu iesniegt līdz 2010. gada jūnijam.

Visbeidzot, Padome izteica vēlmi, lai tiktu uzlabota Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
darbība. Savulaik Padome skaidri noteica, ka dalībvalstis varētu uzlabot iespējas izteikt savu 
viedokli par atļaujas prasītāja sniegto papildu informāciju, ka jāveido plašs Eiropas zinātnisko 
organizāciju tīkls, ka nepieciešams noteikt un apspriest iespējamas zinātnisku viedokļu 
atšķirības, ka riski jāpēta sistemātiski un neatkarīgi un ka būtu jānodrošina iespēja 
neatkarīgajiem pētniekiem piekļūt visiem attiecīgiem materiāliem. Taču maz bijis neatkarīgu 
pētījumu par riskiem. Turklāt, kad atklājās interešu konflikti patentu jomā, šķita, ka aktuāls 
uzdevums ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes speciālo zināšanu apmaiņas procedūru 
reforma.

Ņemot to visu vērā, šķiet, ka atsevišķu dalībvalstu nepārprotamā vilcināšanās ir pilnībā 
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izskaidrojama ar šo neatbilstīgo un nepilnīgo Direktīvas 2001/18 un līdz ar to Regulas 
Nr. 1829/2003 īstenošanu.

Tāpēc ir svarīgi vispirms atgriezties tādu spēkā esošo tiesību aktu efektīvas īstenošanas 
posmā, kuri paredz risku novērtēšanu.

3. Priekšlikuma juridiskie aspekti

Šajā situācijā atbalstāms ir mērķis, kas noteikts Komisijas izstrādātajā regulas priekšlikumā, 
kurā jautājumu par valsts teritorijas izmantošanu ĢMO kultūru audzēšanai paredzēts nodot 
dalībvalstu kompetencē. Priekšlikums jāskata kopā ar veselības un vides risku novērtējuma 
jauno pamatnostādņu izstrādi, kas ir noteikti jāizdara, lai pamatnostādnēs beidzot paredzētu 
iespējas efektīvi piemērot Direktīvā 2001/18 un tās pielikumos paredzētos noteikumus. Šis 
priekšlikums jāvērtē arī saskaņā ar minētās direktīvas 19. panta 1. punktu, kurā paredzēts 
noteikt īpašos lietošanas un vides, un/vai ģeogrāfiskā apgabala nosacījumus, attiecībā uz 
kuriem dalībvalstīm jābūt daudz prasīgākām.

Pirmām kārtām reglamenta projekta formulējums nevar aprobežoties ar negatīvu to 
pamatojumu uzskaitījumu, kurus varētu minēt dalībvalstis. Gan Padomes, gan Parlamenta 
attiecīgie juridiskie dienesti ir uzsvēruši bažas par to valsts mēroga pasākumu likumību, kurus 
dalībvalstis varētu pieņemt ar pamatojumiem, kas nekādi neatbilst vides apsvērumiem, 
piemēram, izmantojot tādus pamatojumus kā sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai 
ētikas normas. Turklāt būtu laiks atzīt, ka, ņemot vērā Eiropas ekosistēmu daudzveidību un 
iespējamās tiešās vai netiešās ietekmes dažādību, Kopienas līmenī veiktie vides risku 
novērtējumi nav visaptveroši.

Lai panāktu atbilstību iekšējam tirgum un Kopienas novērtējumiem — ar nosacījumu, ka 
nepieciešamās reformas varētu atjaunot uzticību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ĢMO 
programmai —, dalībvalstu minētajiem pamatojumiem joprojām jāpapildina pamatojumi, ko 
novērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Tomēr no dalībvalstu minētajiem argumentiem 
nevar izslēgt ar vidi vai agrovidi saistītus apsvērumus, jo īpaši vietējos un/vai reģionālos, uz 
kuriem Kopienas novērtējums neattiecas. Dalībvalstu skaidrojumi katrā ziņā — vismaz 
daļēji — jāpamato ar zinātniskiem datiem par ietekmi uz vidi vai citām jomām.

Dalījums, ko Komisija ieviesusi savā paskaidrojumā, — no vienas puses, „zinātniskais” 
novērtējums, ko nodrošinātu Kopienas līmenī, un, no otras puses, pamatojumi, kas nekādi nav 
saistīti ar zinātniskām diskusijām par ietekmi uz vidi, — ir pārāk vienkāršots, un tajā nav 
ņemts vērā tas, cik sarežģīta ir saikne starp riska novērtējumu un riska pārvaldību. Šādi dalot, 
netiek novērtēts arī tas, ka, neņemot vērā zinātniskās neskaidrības, kaut gan tiesību aktos tās ir 
minētas, var nelabvēlīgi iespaidot atbilstošu lēmumu pieņemšanu par risku pārvaldību, pat 
ietekmēt piesardzības principa piemērošanu. Runājot par tāda herbicīda izmantošanas ietekmi, 
kurš ir saistīts ar ģenētiski modificētu un pret šo herbicīdu izturīgu augu, par ietekmi, kāda ir 
lauksaimniecības prakses izmaiņām ĢMO lietošanas rezultātā, vai risku, ka konkrētajā 
reģionā var rasties pret Bt toksīnu rezistenti kaitēkļi, visos šajos aspektos ir jānovērtē ar vides 
ietekmi saistīti zinātniskie dati vai to nepietiekamība.

Attiecībā uz tradicionālās vai bioloģiskās lauksaimniecības piesārņošanu ar ĢMO, ko dēvē arī 
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par „līdzāspastāvēšanu”, Komisija savu atteikšanos pieņemt Kopienas līmeņa noteikumus 
vienmēr ir pamatojusi ar lauksaimniecības prakses, klimata un ģeogrāfiskās situācijas 
dažādību starp dalībvalstīm un to iekšienē. Tikpat daudzveidīgas ir ekosistēmas un 
uztvērējvides, un, spriežot līdzīgi, šī daudzveidība attaisno subsidiaritātes principa 
piemērošanu ĢMO audzēšanai.

Visbeidzot, lai izbeigtu pašreizējo situāciju, kad trūkst pētījumu, kas tiesību aktos tomēr ir 
paredzēti, ir jāpastiprina valstu pilnvaras gadījumos, ja nav veikta attiecīgā izpēte par ietekmi 
valsts, reģionālā un/vai vietējā teritorijā. Ir jārespektē dalībvalstu tiesības attiecībā uz savas 
zemes izmantošanu, uz ko attiecināma subsidiaritāte un kas nekādā veidā neiespaido 
noteikumus par iekšējo tirgu un preču un produktu brīvu apriti Savienības teritorijā.

Direktīvā 2001/18, kā arī citos Kopienas tiesību aktos paredzēto veselības un vides augsta 
līmeņa aizsardzību var panākt tikai tad, ja dalībvalstis efektīvi un ņemot vērā savas teritorijas 
īpatnības, savus lauksaimniecības paņēmienus un savu izvēlēto zemes izmantošanas 
plānošanas veidu var iegūt visus nepieciešamos pētījumus gan par uztvērējvidi, gan par 
monitoringa plānu nosacījumiem.

Visbeidzot, dalībvalstu noteiktie pasākumi ir jāpiemēro konkrētam ĢMO vai, ja vajadzīgs, 
tādu ĢMO grupai, kuru īpašības ir līdzīgas, nevis visiem ĢMO. Šiem pasākumiem jābūt 
pamatotiem. Turklāt ĢMO iespējamai audzēšanai nevajadzētu radīt papildu izmaksas 
tradicionālajiem vai bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Tāpēc jānosaka obligāta prasība 
dalībvalstīm veikt pasākumus, kuru mērķis ir izvairīties no ĢMO klātbūtnes citos produktos; 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš iespējamai pārrobežu invāzijai.


