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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2011. gada 10. marta vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esamību.

Pamatinformācija

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē1 un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un 
barību2 ir izveidota saskaņota sistēma vides un veselības faktoru riska novērtēšanai saistībā ar 
ĢMO atļauju piešķiršanu un ir noteikti detalizēti procedūras noteikumi attiecībā uz to 
turpmākajām tirdzniecības atļaujām. Direktīvā 2001/18/EK ir ietverti arī nosacījumi par ĢMO 
apzinātu izplatīšanu3 mērķiem, kas nav laišana tirgū4 (piemēram, audzēšanai). Būtībā atļaujas 
                                               
1 OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.
2 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
3„Apzināta izplatīšana” ir definēta Direktīvas 2. punkta 3. punktā šādā redakcijā: „„apzināta izplatīšana” ir 
jebkura ĢMO vai ĢMO kombinācijas ievadīšana vidē ar nodomu, neveicot īpašus lokalizācijas pasākumus, lai 
ierobežotu to saskari ar vispārējo populāciju un vidi un nodrošinātu abu pēdējo augsta līmeņa drošību”.
4 „„Laišana tirgū" ir nodošana trešām personām par maksu vai bez maksas.
Par laišanu tirgū neuzskata šādas operācijas:
— ģenētiski modificētu organismu, to skaitā kultūras celmu kolekciju, nodošanu tādām darbībām, ko reglamentē 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/219/EEK (1990. gada 23. aprīlis) par ģenētiski modificētu mikroorganismu 
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izsniegšanas procedūra ir šāda: i) pieteikumu atļaujas saņemšanai, ietverot vides un veselības 
riska novērtējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei; 
ii) kompetentā iestāde izdod novērtējuma ziņojumu par riska novērtējumu. Pārējās dalībvalstis 
var iesniegt iebildumus; šajā gadījumā procedūrā iesaistīsies Komisija. Ja iebildumu nav, 
valsts līmenī piešķir atļauju ĢMO, taču lielākajā daļā gadījumu tiek izteikti iebildumi un 
sniegti atšķirīgi novērtējumi un ĢMO atļauju dod Komisija. Direktīvas 22. pantā ir ietverta 
„brīvās apgrozības klauzula”, ar ko dalībvalstīm aizliedz ierobežot tādu ĢMO laišanu tirgū, 
kas atbilst direktīvas prasībām. Saskaņā ar direktīvas 23. pantu dalībvalstis var ierobežot vai 
aizliegt ĢMO lietošanu un/vai pārdošanu veselības vai vides apsvērumu dēļ tikai, ja pēc 
ĢMO atļaušanas ir kļuvusi pieejama jauna informācija attiecībā uz veselības vai vides risku.
Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir iekļauti līdzīgo nosacījumi par ĢMO izmantošanas atļaušanu 
pārtikā un barībā, pārtikā un barībā, kas satur vai sastāv no ĢMO, un pārtikā un barībā, kas 
ražota no sastāvdaļām, kuras ražotas no ĢMO, vai kas satur šādas sastāvdaļas. Šajā sakarā 
regula ir lex specialis attiecībā uz ĢMO, kas saistīti ar pārtiku un barību, atļaušanu.

Jāatzīmē arī, ka ar direktīvu un regulu tiek izveidots tiesiskais regulējums ģenētiski 
modificētu organismu (ĢMO) atļaušanai, šis regulējums ir pilnībā piemērojams ĢMO, ko visā 
ES audzēšanas nolūkos izmanto kā sēklas un citu augu pavairošanas materiālu. Saskaņā ar šo 
tiesību aktu kopumu ģenētiski modificētu organismu audzēšanai jāveic individuāls riska 
novērtējums, pirms tiek dota atļauja to laišanai Savienības tirgū. Atļauju piešķiršanas 
procedūras mērķis ir nodrošināt cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un 
labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus nodrošinot 
iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Komisija 2010. gada 13. jūlijā ierosināja grozīt Direktīvu 2001/18/EK attiecībā uz iespēju, ka 
dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, lai ierobežotu vai aizliegtu visu vai atsevišķu ĢMO 
audzēšanu savas teritorijas daļā vai visā teritorijā. Šajā pašā datumā Komisija publicēja 
paziņojumu par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu 
audzēšanu1, kurā tā skaidro iemeslus savam priekšlikumam ieviest elastīgāku pieeju pastāvošo 
tiesību aktu par ĢMO audzēšanu ietvaros.

Padomē īpaša darba grupa, ko izveidoja COREPER, lai izskatītu priekšlikumu, atrada 
vairākus problēmjautājumus, ieskaitot juridiskā pamata izvēli. Uz to reaģējot, Padomes 
Juridiskais dienests sniedza atzinumu2, secinot, ka LESD 114. pants nav derīgs pamats 
priekšlikuma pašreizējai redakcijai. Komisija izteikti nepiekrita šim secinājumam.3

Pēc Jūsu pieprasījuma Parlamenta Juridiskais dienests izskatīja jautājumu un savā 2010. gada 
                                                                                                                                                  
ierobežotu izmantošanu,
— tādu ĢMO nodošanu, kas nav pirmajā ievilkumā minētie mikroorganismi, tikai darbībām, kurās ievēro attiecīgus 
stingras lokalizācijas pasākumus, lai ierobežotu to saskari ar vispārējo populāciju un vidi un nodrošinātu abu pēdējo 
augsta līmeņa drošību, pasākumiem būtu jāpamatojas uz tiem pašiem lokalizācijas principiem, kas noteikti Direktīvā 
90/219/EEK,
— ĢMO nodošanu lietošanai tikai apzinātas izplatīšanas nolūkā atbilstīgi prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas 
B daļā.”
1 COM(2010)0380.
2 Principā, pamatojoties uz „saskaņošanas mazināšanu”; Skat. Padomes dok. 15696/10.
3 19.11.2010. Komisijas dienestu darba dokuments par juridisko jautājumu apsvēršanu attiecībā uz ĢMO 
audzēšanu (SEC(2010) 1454 galīgā redakcija).
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17. novembra atzinumā secināja turpmāk minēto: „Juridiskais dienests nav saskatījis nekādu 
pamatojumu, lai apšaubītu LESD 114. panta izvēli par priekšlikuma juridisko pamatu.”

Jūsu referente Corinne Lepage ierosina mainīt juridisko pamatu, aizstājot LESD 114. pantu ar 
LESD 192. pantu (1. grozījums).1 Referente arī ierosina citus grozījumus, ar ko varētu grozīt 
Komisijas priekšlikumu, lai pamatotu LESD 192. panta izmantošanu.

I. Apspriežamais juridiskais pamats

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz LESD 114. pantu šādā redakcijā:

„114. pants
(bijušais EKL 95. pants) 
1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk norādītos noteikumus piemēro, lai sasniegtu 
26. pantā noteiktos mērķus. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri 
attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. 

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas saistīti 
ar personu brīvu pārvietošanos vai nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, 
drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata 
augstu aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas 
uz zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome 
tiecas sasniegt šo mērķi. 

4. Ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome vai Komisija ir noteikusi 
saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus 
noteikumus 36. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, 
tā dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā.

5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai 
Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata, ka 
tai jāievieš savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba 
vides aizsardzības jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc 
saskaņošanas pasākuma paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, 
kā arī pamatojumu to ieviešanai.

                                               
1 PR\855067EN.doc
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6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida 
attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas 
līdzeklis vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā
tirgus darbībai. 
Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata 
par apstiprinātiem. 
Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība 
netiek apdraudēta. 

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, 
atkāpjoties no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka 
pielāgošanās šim pasākumam.

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur 
iepriekš noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija 
tūlīt pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi. 

9. Atkāpjoties no 258. un 259. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts 
var tieši griezties Eiropas Savienības Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno 
šā panta piešķirtās pilnvaras. 

10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības 
klauzulu, kas ļauj dalībvalstīm viena vai vairāku 36. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu 
iemeslu dēļ veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Savienība.

Referente ierosina mainīt šo juridisko pamatu uz LESD 192. pantu šādā redakcijā:

„192. pants
(bijušais EKL 175. pants) 
1. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem 
lēmumu par to, kā jārīkojas Savienībai, lai sasniegtu 191. pantā minētos mērķus.*

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punktā paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras un 
neskarot 114. pantu, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju ar 
vienprātīgu lēmumu: 

a) pieņem noteikumus, kam ir galvenokārt fiskāla iedaba; 
                                               
* Ir ietverti šādi mērķi: „(-) saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, (-) aizsargāt cilvēku veselību, (-
) apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus, (-)sekmēt starptautiska mēroga pasākumus, risināt reģionālas un 
pasaules vides problēmas un jo īpaši cīnīties pret klimata pārmaiņām.”
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b) paredz pasākumus attiecībā uz: 
— pilsētu un lauku plānojumu; 
— ūdens resursu taupīgu apsaimniekošanu vai pasākumus, kas tieši vai netieši ietekmē
šādu resursu pieejamību; 
— zemes izmantojumu, neattiecinot tos uz atkritumu apsaimniekošanu; 
c) paredz pasākumus, kas būtiski ietekmē dalībvalstu izvēli saistībā ar enerģijas avotiem 
un energoapgādes vispārējo struktūru. 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju ar vienprātīgu lēmumu var 
attiecināt parasto likumdošanas procedūru uz pirmajā daļā minētajām jomām.

3. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju Eiropas Parlaments un Padome pieņem 
vispārējas rīcības programmas, izvirzot prioritārus mērķus. 
Pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šīs programmas, paredz saskaņā ar 1. vai 2. punktā
izklāstītajiem nosacījumiem. 

4. Neskarot konkrētus Savienības pieņemtus pasākumus, dalībvalstis finansē un īsteno 
vides politiku. 

5. Neskarot principu, ka maksā piesārņotājs, gadījumos, kad kāds ar 1. punktu pamatots 
pasākums paredz izmaksas, ko kādas dalībvalsts iestādes uzskata par nesamērīgām, šajā
pasākumā paredz noteikumus par: 
— pagaidu izņēmuma statusa piešķiršanu, un/vai 
— finansiāla atbalsta piešķiršanu no Kohēzijas fonda, kas izveidots saskaņā ar 
177. pantu.” "

II. Komisijas izvēlētais juridiskais pamats

Komisija ir izvēlējusies LESD 114. pantu. Ar priekšlikumu groza Direktīvu 2001/18/EK, kas 
pieņemta, pamatojoties uz EKL 95. pantu (tagadējais LESD 114. pants), iekļaujot jaunu 
26.b pantu, kas dalībvalstīm sniegs juridisko pamatu, lai pieņemtu tiesību aktus, ar ko 
ierobežo vai aizliedz visu vai atsevišķu ĢMO audzēšanu, kas jau ir atļauta saskaņā ar 
direktīvas C daļu vai ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, savas teritorijas daļā vai visā teritorijā, 
izpildot zināmus nosacījumus.  

„26.b pants
Audzēšana
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



PE462.539v01-00 6/12 AL\861914LV.doc

LV

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,

kā arī
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.”

Priekšlikuma 5. apsvērumā ir norādīts, ka „pieredze liecina, ka ĢMO audzēšanai dalībvalstis 
rūpīgāk pievēršas centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī. Pretēji jautājumiem, kas saistīti ar 
ĢMO laišanu tirgū un importu, kas arī turpmāk jāregulē ES līmenī, lai aizsargātu iekšējo 
tirgu, ir atzīts, ka audzēšana ir saistīta ar spēcīgu vietējo/reģionālo aspektu. Tādēļ saskaņā ar 
LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstīm jādod iespēja pieņemt noteikumus par ĢMO efektīvu 
audzēšanu savā teritorijā pēc tam, kad ĢMO ir likumīgi piešķirta atļauja laišanai ES tirgū.”
Priekšlikuma 6. apsvērumā ir precizēts: „Tādēļ šķiet atbilstoši saskaņā ar subsidiaritātes 
principu piešķirt dalībvalstīm brīvu izvēli pieņemt lēmumu par to, vai tās savā teritorijā vēlas 
audzēt ĢMO kultūras, nemainot Savienības atļauju piešķiršanas sistēmu attiecībā uz ĢMO un 
neatkarīgi no pasākumiem, ko dalībvalstīm ir tiesības veikt, piemērojot 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu, lai izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes citos produktos.”
Priekšlikuma 7. apsvērumā ir arī norādīts: „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 Direktīvu 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 
nedrīkstētu skart tādu sēklu un augu pavairošanas materiāla audzēšanu, kas nav ģenētiski 
modificēts, bet kurā konstatētas nejaušas vai tehniski nenovēršamas ES atļautu ĢMO 
atliekas.” 9. apsvērums ir šāds: „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. (...)”
26.b pants attiektos gan uz ĢMO, kas atļauti saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK, gan Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003.

III. Eiropas Savienības Tiesas pieeja: ierosināto tiesību aktu mērķis un saturs

Atsevišķi principi izriet no Tiesas judikatūras. Pirmkārt, ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan 
no materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir 
konstitucionāla nozīme.1

                                               
1 2001. gada atzinums Nr. 2/00 Carthagena protokols, Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; 2009. gada lieta C-370/07 
Komisija/Padome, Krājums, I-8917. lpp., 46.–49. punkts; 2009. gada atzinums Nr. 1/08 Vispārēja vienošanās 
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Tiesību akta juridiskā pamata izvēle nenosaka attiecīgās iestādes pārliecību par sasniedzamo 
mērķi, bet tai ir jābalstās „uz objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā”1, piemēram, 
pasākuma mērķi un saturu2.  

IV. Analīze

LESD 114. pants: sākotnējais juridiskais pamats

LESD 114. pantā ir noteikts, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, paredzēt Komisijas 
pasākumus, „kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību”. Minētais pants jālasa 
kontekstā ar LESD 26. pantu, ar ko nosaka preču brīvu apriti kā pamatprincipu iekšējā tirgus 
izveidei. Turklāt jāņem vērā 114. panta 3. punkts, jo ar to tiek noteikta prasība nodrošināt 
„augstu aizsardzības līmeni” pasākumiem, kas attiecas uz veselības aizsardzību, drošību, 
vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību.  Tā paša panta 4. un 9. punktā dalībvalstīm 
tiek atļauts atstāt spēkā savus noteikumus, lai pēc saskaņošanas pasākumu pieņemšanas 
ieviestu pamatotus aizliegumus vai ierobežojumus preču importam, eksportam vai tranzītam 
saskaņā ar LESD 36. pantu.  Tādējādi 4. un 9. punkts ir kā būtisks papildinājums kopējam 
panta mērķim izveidot iekšējo tirgu un nodrošināt tā darbību.

Tiesību akta mērķis un saturs paredz sniegt dalībvalstīm brīvību izmantot citu pamatojumu, ne 
tikai veselības un vides riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu vai ierobežotu ĢMO 
audzēšanu savā teritorijā. Šajā nolūkā ar 26.b pantu dalībvalstīm ļauj pieņemt tiesību aktus, lai 
ierobežotu vai aizliegtu tādu ĢMO audzēšanu, i) kas ir atļauti saskaņā ar Direktīvas 
2001/18/EK C daļu vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un kas sastāv no ģenētiski modificētajām 
šķirnēm, kuras laiž tirgū saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem par sēklu un augu 
pavairošanas materiāla tirdzniecību, ii) izpildot šādus nosacījumus: „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, un b) tie atbilst 
Līgumiem.” Tādējādi ar priekšlikumu tiek mēģināts skaidrot pastāvošo tiesisko regulējumu —
tajā skaidri noteikta dalībvalstu rīcības brīvība aizliegt vai ierobežot ĢMO audzēšanu visos 
gadījumos, kas nav saskaņoti, t. i., ja uz tiem neattiecas negatīvās ietekmes uz veselību un vidi 
novērtējums. Šķiet, ka faktiski priekšlikumam ir tikai viens mērķis: ieviest zināmu 
„elastīgumu” esošajā centralizētajā ĢMO atļauju piešķiršanas sistēmā. Šā iemesla dēļ 
Komisijas izvēlētais juridiskais pamats ir atbilstošs.

Šo secinājumu neietekmē fakts, ka Komisijas priekšlikuma pievienotā vērtība ir apšaubāma, 
jo redzams, ka 26.b panta praktiskā ietekme būs ierobežota. Šajā kontekstā atsauce b) punktā 
uz Līgumiem ir interesanta. Neapskatot pašsaprotamo jautājumu par Savienības vai 
dalībvalstu pieņemto tiesību aktu atbilstību Līgumiem, šķiet, ka nosacījumā netieši ir atsauces 
uz LESD 114. panta 4. un 9. punktu un uz LESD 36. pantu. Parlamenta Juridiskais dienests 
savā atzinumā (13.–23. punkts) ir veicis detalizētu ĢMO audzēšanas ierobežošanas vai 
aizliegšanas pamatojuma analīzi. Ir tikai jākonstatē, ka iespējas dalībvalstīm pieņemt
ierobežojošus tiesību aktus „ar citu pamatojumu” šajā gadījumā šķiet ierobežotas.

                                                                                                                                                  
par pakalpojumu tirdzniecību, Krājums, I–11129. lpp., 110. punkts.
1 1987. gada lieta 45/86 Komisija/Padome, Recueil, 1493. lpp., 11. punkts.
2 1991. gada lieta C-300/89 Komisija/Padome, Recueil, I-2867. lpp., 10. punkts.  
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Lai gan šis nešķiet viennozīmīgs atsacīšanās no Savienības kompetences gadījums, LESD 
114. pants joprojām ir piemērots juridiskais pamats — arī ja priekšlikums tiktu uzskatīts par 
„saskaņošanas mazināšanas” pasākumu.1 Jo īpaši sarežģīti it pieņemt argumentu, ka 
„saskaņošanas mazināšana”, pamatojoties uz LESD 114. pantu, ir atļauta tikai tad, ja 
grozījuma ar mērķi „mazināt saskaņošanu” nolūks ir uzlabot iekšējā tirgus darbību. LESD 
114. pants Savienības likumdevējam piešķir kompetenci noteikt saskaņošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus netraucētu darbību, un pēc tam mainīgajiem apstākļiem pielāgot jau 
veiktos pasākumus, vai nu palielinot vai pazeminot jau panākto saskaņošanas apmēru, vai pat 
atceļot saskaņošanas pasākumu. LESD 114. pants jālasa, ņemot vērā LESD 2. panta 
2. punktu, kurā skaidri noteikts: „Ja kādā konkrētā jomā Līgumos Savienībai ir piešķirta 
kompetence, kas ir kopīga ar dalībvalstīm, Savienība un dalībvalstis drīkst veikt likumdošanas 
funkciju un pieņemt juridiski saistošus aktus šajā jomā. Dalībvalstis īsteno savu kompetenci 
tiktāl, ciktāl Savienība nav īstenojusi savu kompetenci. Dalībvalstis atkal īsteno savu 
kompetenci tiktāl, ciktāl Savienība ir pārtraukusi īstenot savu kompetenci.”
Ģenerāladvokāts Poiares Maduro savā atzinumā Vodafone lietā norādīja, ka „patiešām, 
95. pants veido pamatu, lai intensificētu regulēšanu papildu regulēšanas mazināšanas 
pasākumiem”2, un Tiesa šajā pašā lietā apgalvoja: „Ja ar tiesību aktu, kura pamatā ir EKL 
95. pants, jau ir novērsti visi šķēršļi tirdzniecībai jomā, ko ar šo aktu saskaņo, Kopienu 
likumdevējam nevar liegt iespēju šo aktu pielāgot apstākļu izmaiņām vai jaunām zināšanām, 
ņemot vērā viņa uzdevumu uzraudzīt vispārējo Līgumā paredzēto interešu aizsardzību.”3

LESD 192. pants kā juridiskais pamats

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas referente iesaka LESD 
192. pantu kā piemērotu juridisko pamatu šādu iemeslu dēļ: „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.”

LESD 192 panta 1. punktā tiek atļauts veikt pasākumus, izmantojot parasto likumdošanas 
procedūru, ar mērķi īstenot Savienības politiku saskaņā ar 191. pantu, cita starpā, lai 
saglabātu aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti un aizsargātu cilvēku veselību.  Saskaņā ar 
192. panta 2. punktu var veikt pasākumus, izmantojot īpašu likumdošanas procedūru, kas, 
cita starpā, attiecas uz darbībām, kuras ietekmē ūdens resursu kvantitatīvu pārvaldību un 
zemes izmantojumu.  Grozījumā nav konkretizēts, kuru 192. panta punktu varētu uzskatīt par 
piemērotu.

Saskaņā ar priekšlikumu šķiet, ka 192. panta 1. punktu varētu uzskatīt par svarīgāko:
„1. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem lēmumu 
par to, kā jārīkojas Savienībai, lai sasniegtu 191. pantā minētos mērķus.” Kā norādīts 
iepriekš, priekšlikuma mērķis ir sniegt dalībvalstīm brīvību izmantot citu pamatojumu, ne 
tikai veselības un vides riska zinātnisko novērtējumu, lai aizliegtu vai ierobežotu ĢMO 
                                               
1 Kā to uzskata Padomes Juridiskais dienests savā atzinumā, ar kuru apstrīd LESD 114. pantu kā derīgu juridisko 
pamatu. Skatīt atšķirīgo Parlamenta Juridiskā dienesta viedokli tā atzinuma 12. punktā.
2 2010. gada atzinums lietā C-58/08 Vodafone un citi, Krājumā vēl nav publicēts, 9. punkts.
3 2010. gada lieta C-58/08 Vodafone un citi, Krājumā vēl nav publicēta, 34. punkts.
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audzēšanu savā teritorijā. Tādēļ ir skaidrs, ka priekšlikuma mērķis nav sasniegt kādu no 
mērķiem, kas minēts LESD 191. pantā. Gluži otrādi — priekšlikuma mērķis ir ļaut 
dalībvalstīm izmantot iemeslus, kas nav saistīti ar apsvērumiem par vides un cilvēku veselības 
aizsardzību, lai ierobežotu vai aizliegtu ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Tādēļ, aplūkojot 
sākotnējo Komisijas priekšlikumu, jāsecina, ka tajā nav pamatota LESD 192. panta kā 
juridiskā pamata izmantošana.

Tomēr referente ir iesniegusi vairākus grozījumus, kuru pieņemšanai varētu būt nepieciešama 
juridiskā pamata mainīšana. Neveicot detalizētu ziņojuma projekta analīzi, jo īpaši jāpievērš 
uzmanība 8. grozījumam šādā redakcijā:

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. 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 Audzēšana
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 tādu 
ietekmi uz vidi, ko varētu radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vai laišana tirgū, 
papildus tādai ietekmei uz vidi, kas jau ir 
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izpētīta, saskaņā ar šīs direktīvas C daļu 
veicot novērtēšanu 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 par ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību tajā; vai
iii) citiem apsvērumiem, kuros cita starpā 
var ņemt vērā lauksaimniecības prakses 
izmaiņas, zemes izmantošanu, pilsētu un 
lauku teritoriju plānošanu, 
sociālekonomisku ietekmi 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.”

Šā grozījuma pamatojumā referente raksta: „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.”

Ņemot vērā faktu, ka šis grozījums ievērojami paplašina pamatojumu dalībvalstu noteiktiem 
ierobežojumiem vai aizliegumiem audzēt ĢMO, lai faktiski ietvertu ar vidi saistītus 
apsvērumus, grozījumu jāuztver par tādu, ar ko groza priekšlikuma nolūku. Patiesi, visu 
referentes ierosināto grozījumu mērķis ir sniegt dalībvalstīm ļoti konkrētu pamatu un iespējas 
ierobežot ĢMO audzēšanu. Turklāt tajos ir atsauce uz nosacījumiem saistībā ar vidi, tās 
saglabāšanu un aizsardzību, piemēram, uz iespējamo negatīvo ietekmi uz ekosistēmu, 
izmaiņām zemes izmantošanā, floras un faunas saglabāšanu u. c. Šobrīd dalībvalstis, kas 
nevēlas savā teritorijā atļaut ĢMO audzēšanu, cenšas to pamatot ar ētiskiem argumentiem, 
kurus tomēr ir grūti aizstāvēt Eiropas Savienības Tiesā.1 Kā Parlamenta Juridiskais dienests 
minēja savā juridiskajā atzinumā, ar Komisijas ierosināto direktīvas grozījumu (t. i., jauno 
26.b pantu) būtībā netiks veiktas nekādas izmaiņas pašreizējā ĢMO audzēšanas atļauju 
piešķiršanas sistēmā. Ņemot vērā faktu, ka argumenti pret ĢMO audzēšanu galvenokārt tiek 
pamatoti ar vides apsvērumiem, pareizais juridiskais pamats priekšlikumam, ko grozījusi 
referente, būtu LESD 192. panta 1. punkts. Jāuzsver arī, ka pasākumi saistībā ar ĢMO 
izplatīšanu Savienības vidē, pamatojoties uz apsvērumiem, kas saistīti ar iekšējo tirgu, šķiet 
neatbilstoši. Pirmkārt, ĢMO nevar apspriest tāpat kā jebkuru citu produktu, jo tie ir dzīvi 

                                               
1 2009. gada lieta C-165/08 Komisija/Polijas Republika, Krājums, I-6843. lpp.
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organismi, kas spējīgi vairoties, un, otrkārt, tie ietekmē ražošanas sistēmas un ekosistēmas, 
kas visā Savienībā ir ļoti dažādas.

Secinājums

Ņemot vērā referentes iesniegto priekšlikuma grozījumu kopumu, tiek uzskatīts, ka LESD 
192. panta 1. punkts ir pareizais juridiskais pamats.

2011. gada 22. marta sanāksmē Juridiskā komiteja ar 9 balsīm „par” un 8 balsīm „pret”1

nolēma Jums ieteikt LESD 192. panta 1. punktu par priekšlikuma pamatu.
Ar cieņu,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Luigi Berlinguer (priekšsēdētāja vietnieks), 
Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (atzinuma sagatavotāja), 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, 
Sajjad Karim.


