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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0813/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
John Brian, par iespējamo Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) darbību 
reglamentējošo vispārējo principu pārkāpumu saistībā ar pieteikumu par ģenētiski 
modificētas pārtikas pārbaudi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) savā 
darbībā nav aizsargājusi Eiropas pilsoņu intereses un garantējusi patērētāju aizsardzību, kā arī 
nav sniegusi neatkarīgas zinātniskas konsultācijas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, 
pārbaudot pieteikumus par ģenētiski modificētu pārtiku vai labību, EFSA novērtējumā 
izmanto pieteikuma iesniedzēja sniegtos datus, kuri varētu būt īpaši izvēlēti un neobjektīvi. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī kritizē nepārredzamo veidu, kādā EFSA novērtē iesniegtos 
dokumentus, un uzskata, ka šo pieteikumu dati būtu jānodod sabiedrības pārbaudei. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka EFSA ievēro zinātnes 
ētikas visaugstākos principus ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) zinātnes ekspertu grupā 
un ĢMO pieteikumu pārbaudēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, ir 
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zinātniska organizācija, kura ir neatkarīga no Eiropas Savienības iestādēm1 un kuras galvenais 
uzdevums ir sniegt zinātniskas konsultācijas tajās Kopienas tiesību aktu un politikas jomās, 
kurām ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu.   

Tiesību akti, ar kuriem izveido EFSA, nodrošina arī Zinātniskās komitejas un desmit 
zinātnisko padomju darbību, kas atbild par zinātnisku atzinumu sniegšanu dažādās jomās, 
kuras saistītas ar EFSA pienākumiem; viena no šīm padomēm ir ĢMO ekspertu grupa. To 
dalībnieki ir neatkarīgi eksperti, kuri atsaukušies uz publisku uzaicinājumu paust 
ieinteresētību un kurus izvirza EFSA Administratīvā padome. Iekšējie noteikumi un 
norādījumi par ieinteresētības paušanu, Zinātniskās komitejas un padomju izveidošanu un 
pasākumiem, kuri jāveic, lai īstenotu pārredzamības un konfidencialitātes prasības un paustu 
interesi, ir publicēti EFSA tīmekļa vietnē.  Zinātniskajās padomēs var būt arī ad hoc eksperti, 
kas darbojas ekspertu darba grupās, veicot sagatavošanas darbus padomēm, un uz kuriem 
attiecas tie paši iekšējie noteikumi kā uz padomju locekļiem.

Zinātnisko padomju locekļiem un ad hoc ekspertiem katru gadu obligāti jāaizpilda interešu 
deklarācija, norādot iespējamās intereses, kas varētu ietekmēt padomes darbību. Šīs 
deklarācijas tiek publicētas EFSA tīmekļa vietnē. Publicētas tiek arī darba grupu locekļu 
interešu deklarācijas. Pirms katras sanāksmes ekspertiem jādeklarē visas intereses, kas varētu 
radīt interešu konfliktu attiecībā uz sanāksmes darba kārtību. Par tām tiek paziņots sanāksmes 
laikā, un arī tās tiek publicētas tīmekļa vietnē. Tā kā visiem zinātniekiem, kas darbojas 
Zinātniskajā komitejā un padomēs, ir dažādas intereses, kas saistītas ar viņu darbības jomu, ir 
nepieciešams nošķirt intereses no interešu konfliktiem. 

EFSA ĢMO ekspertu grupa izvērtē pētījumus, ko iesnieguši kandidāti. Vides riska 
novērtēšana notiek saskaņā ar kritērijiem, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā 
minētajiem principiem. Iesniedzamo pētījumu veidi tiek noteikti, pamatojoties uz 
Direktīvu 2001/18/EK un Regulu Nr. 1829/2003, kurās norādīts, kāda veida detalizētas 
informācijas kopums2 jāsniedz saskaņā ar publicētajām EFSA vadlīnijām, novērtējot ĢMO 
radīto risku.  Veicot novērtēšanu, iestāde ir pilnvarota arī pieprasīt papildu informāciju, un tai 
ir tiesības pieprasīt, lai tai palīdz dalībvalsts pārtikas produktu novērtēšanas iestāde. Turklāt 
EFSA ĢMO ekspertu grupa vienmēr pārbauda to pārbaužu kvalitāti, kuras veiktas akreditētās 
laboratorijās saskaņā ar labas laboratorijas prakses principiem un starptautiski atzītiem ESAO 
standartiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešamais pētījumu ilgums produkta nekaitīguma 
novērtēšanai tiek noteikts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Jānorāda arī, ka EFSA veiktā pretendentu iesniegto pētījumu novērtēšana ir ierasta prakse 
atļaujas dokumentācijas riska novērtēšanā. Tas attiecas ne tikai uz citām EFSA darbības 
jomām, bet arī uz to aģentūru darbības praksi, kuras ir atbildīgas par atļaujas dokumentāciju 
novērtēšanu citās jomās, piemēram, uz Eiropas Zāļu aģentūru (EMEA), kā arī atspoguļo 
starptautisko situāciju. Turklāt, sagatavojot atzinumus par ĢMO, EFSA neaprobežojas tikai ar 
iesniegto informāciju, piemēram, kandidātu dokumentāciju, bet ņem vērā arī pētījumus, ko 
zinātnieku recenzētos zinātniskos žurnālos publicējuši neatkarīgi pētnieki. Tie tiek 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, OV L 31, 1.2.2002.
2 Skatīt Direktīvas 2001/18/EK III pielikumu, kas nosaka, kāda informācija jāiekļauj paziņojumā.
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sistemātiski apzināti, un uz tiem tiek sniegtas atsauces katrā zinātniskajā atzinumā.  

EFSA novērtējuma rezultāti un citi atbilstoši faktori tiek ņemti vērā turpmākajā riska 
pārvaldības lēmumā, ko ierosina Komisija un kas tiek iekļauti regulatīvajā procedūrā, 
nodrošinot ciešu Komisijas un dalībvalstu sadarbību. 

Jāuzsver, ka šie pasākumi tiek veikti, nodrošinot pilnīgu procesa pārredzamību un aktīvi 
iesaistot ne tikai dalībvalstu1 kompetentās iestādes, bet arī sabiedrību kopumā. 
Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) Nr. 1829/2003 nodrošina publisku piekļuvi 
informācijai un datiem, kas saņemti atļaujas piešķiršanas procesā, un piedāvā sabiedrībai 
iespēju sniegt komentārus Komisijai pēc riska novērtējuma un pirms lēmuma pieņemšanas par 
atļaujas piešķiršanu. 

Komisija uzskata cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību par savu galveno 
prioritāti un ir apņēmusies nodrošināt, lai ģenētiski modificētu sēklu, pārtikas un barības 
izmantošanai tiktu piešķirta atļauja tikai tad, ja tās negatīvi neietekmē cilvēku un dzīvnieku 
veselību vai vidi. Tādēļ Komisija ir pārliecināta par EFSA darbību, un šai pārliecībai vēl 
nesen pievienojušās lielākā daļa dalībvalstu un Eiropas Parlaments. Komisija turpinās pildīt 
savas saistības šīs sistēmas īstenošanā, kura ir, iespējams, stingrākā pasaulē un kuru mēs 
regulāri uzraugām iespējamu uzlabojumu veikšanai.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) darbību, it 
sevišķi attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO).

Komisijas komentāri
Komisija uzskata veselības un vides aizsardzību par galveno prioritāti un ir apņēmusies 
nodrošināt, lai ģenētiski modificētu sēklu, pārtikas un barības izmantošanai tiktu piešķirta 
atļauja tikai tad, ja tās negatīvi neietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi.

Lai sasniegtu šo mērķi, ES ir spēkā stingrs tiesiskais regulējums attiecībā uz ģenētiski 
modificētiem organismiem. Šie tiesību akti, it sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1829/20032 un Direktīva 2001/18/EK3 nosaka, ka produkta drošība ir 
būtiskākais priekšnoteikums tā laišanai tirgū. Precizējot — pirms jebkādu ģenētiski 
modificētu organismu laišanas tirgū Kopienas teritorijā tiek veikts augstiem standartiem 
atbilstīgs drošības novērtējums.

Šo riska novērtējumu veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) — no Komisijas 
neatkarīga zinātniska organizācija, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

                                               
1 Skatīt Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktu un 18. panta 4. punktu. 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 182/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību, OV L 268, 18.10.2003. 
3  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu 
organismu apzinātu izplatīšanu vidē un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/220/EEK, OV L 106, 17.4.2001.
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Regulu (EK) Nr. 178/20021. Par novērtējumu atbild īpaša EFSA ĢMO komiteja, kuras 
sastāvā ir ievērojami zinātnieki, kas izvēlēti, ņemot vērā viņu kompetenci attiecīgajās jomās. 
Komitejai palīdz ad hoc speciālisti, un tās darba pamatā ir starptautiski pieņemtas metodes.
Attiecībā uz šāda riska novērtējuma pamatojumu ES tiesību aktos par ĢMO — Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 — ir skaidri
noteikts, ka pieteikumu iesniedzēju pienākums ir veikt pētījumus, tostarp neatkarīgu 
speciālistu veiktu salīdzinošu pārskatīšanu, lai pierādītu, ka ĢMO nav negatīva ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. Direktīvas II pielikumā ir noteikti sīki izstrādāti vides 
risku novērtēšanas principi2, bet III pielikumā — plašs visos paziņojumos iekļaujamās 
informācijas saraksts. 

Šīs prasības ir plašāk izklāstītas sīki izstrādātā EFSA pamatnostādņu dokumentā par ģenētiski 
modificētiem organismiem ģenētiski modificētu augu un no tiem iegūtas pārtikas un barības 
riska novērtēšanai. Izmantotajām pārbaudes metodēm jābūt pilnībā pamatotām vai arī 
jāizmanto ESAO vai Eiropas Komisijas aprakstītas metodes, un pētījumi jāveic saskaņā ar 
labas laboratorijas prakses (LLP) principiem. Lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka kļūdaina 
ir pati sistēma, bet gan daži pieteikuma iesniedzēju zinātniskie pierādījumi. Šai sakarībā ir 
jāpiemin arī, ka Komisija ir gandrīz pabeigusi regulas priekšlikuma izstrādi, kurā būs plašāk 
noteiktas prasības attiecībā uz pieteikumiem, ko iesniedz saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un it sevišķi prasības attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz 
saistībā ar pārtikas un barības drošības novērtējumu. Šis priekšlikums ir balstīts uz atjauninātu
iepriekš minēto EFSA pamatnostādņu dokumentu, kā arī uz intensīvām diskusijām ar 
dalībvalstīm. Notikusi apspriešanās arī ar ieinteresētajām personām. Saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 noteikumiem nesen notika apspriešanās ar EFSA par šī procesa 
rezultātiem, un EFSA atzinums ir publicēts tās tīmekļa vietnē.

Lēmumu pieņemšanas procedūra, kā noteikts Direktīvā 2001/18/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1829/2003, nodrošina plašu publisku piekļuvi informācijai un datiem, kas 
saņemti atļaujas piešķiršanas procesā, un piedāvā sabiedrībai iespēju sniegt komentārus par 
pieteikumu, ņemot vērā riska novērtējumu un pirms lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
piešķiršanu. Pirms priekšlikuma par atļaujas piešķiršanu iesniegšanas, Komisija ņem vērā šos 
sabiedrības komentārus. Sabiedrības komentāri var attiekties ne tikai uz produkta stingri 
zinātniskajiem aspektiem, bet arī citiem būtiskiem faktoriem, tostarp vairākiem lūgumrakstā 
minētiem apsvērumiem. Visa šī informācija ir pieejama Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorāta un Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnēs.
Uz ĢMO lietu publiskošanu attiecas iepriekš minēto tiesību aktu noteikumi par 
konfidencialitāti un datu aizsardzību. Lietas konfidencialitātes novērtējumu veic Komisija, 
pieņemot ad hoc lēmumu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem, un EFSA šāds 
Komisijas lēmums ir jāņem vērā. 
Procedūra neliedz veikt neatkarīgu pētījumu, kā tas ir redzams vairākās ar autortiesībām 
neaizsargātās publikācijās, uz kurām atsaucas EFSA tās atzinumos par ĢMO. Ne Eiropas 
Komisija, nedz arī EFSA var ietekmēt kārtību, kādā uzņēmumi piešķir līgumu slēgšanas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, OV L 31, 1.2.2002.
2 Papildināts ar Lēmumu Nr. 2002/623/EK.
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tiesības par neatkarīga pētījumu veikšanu, un situācija ir līdzīga arī citās darbības jomās.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā

Savā nesenajā vēstulē lūgumraksta iesniedzējs pauž vilšanos un neapmierinātību ar Komisijas 
līdz šim sniegtajiem apsvērumiem par viņa lūgumrakstu un min deviņus konkrētus punktus, 
kas viņam raisa bažas.

Komisija pirmām kārtām vēlas atgādināt, ka tā uzskata veselības un vides aizsardzību par 
galveno prioritāti un ir apņēmusies nodrošināt, lai ģenētiski modificētu sēklu, pārtikas un 
barības izmantošanai tiktu piešķirta atļauja tikai tad, ja tās negatīvi neietekmē cilvēku un 
dzīvnieku veselību vai vidi. Komisija sniedz turpmāko informāciju, kas papildina iepriekšējās 
atbildes saistībā ar šo lūgumrakstu.
1., 2., 3., 6. un 7. punkts —  Komisija apgalvo, ka ĢMO drošības novērtējums tiek veikts, 
pamatojoties uz visaugstākajiem standartiem. Tas ir īpaši acīmredzams, ja prasības attiecībā 
uz ĢMO drošības novērtējumu tiek apspriestas starptautiskā mērogā, piemēram, saistībā ar 
pārtikas nekaitīguma aspektiem Codex Alimentarius ietvaros. Pretēji lūgumrakstā 
norādītajam, iespējamas hroniskas vai ilgtermiņa ietekmes novērtējums ir daļa no ģenētiski 
modificētas pārtikas un barības riska novērtējuma, kā tas jo īpaši norādīts pašreizējo EFSA
vadlīniju IV nodaļas 3. punktā1.

Komisijas regulas par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai 
pilnveidošana ir viena no darbībām, par kuru Komisija izlēma 2006. gada aprīlī, lai uzlabotu 
atļauju piešķiršanas procedūru. Lai to panāktu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA)
tika lūgts atjaunināt tās pašreizējo pamatnostādņu dokumentu, kas tiks izmantots par pamatu, 
lai izstrādātu juridisko tekstu attiecībā uz ģenētiski modificētas pārtikas un barības 
novērtēšanu, un jo īpaši tika lūgts precizēt, kādus standartus un protokolus vajadzētu izmantot 
pieteikumu iesniedzējiem, veicot zinātniskus pētījumus, kā arī nodrošināt labāku struktūru un 
noteikt skaidrus mērķus un secinājumus katrā drošības novērtējuma posmā. 

Pārredzamība šajā procesā tika nodrošināta ar to, ka EFSA pamatnostādņu dokumentu 
pārskatīšanas laikā rīkoja sabiedrisko apspriešanu, un ka Komisijas Veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāts apspriedās ar padomdevēju grupu pārtikas aprites un 
dzīvnieku un augu veselības jomā — šo grupu izveidojusi Eiropas Komisija un tajā 
apvienotas galvenās ieinteresētās personas, tai skaitā lauksaimnieku, pārtikas nozares, 
mazumtirgotāju, patērētāju organizāciju un citi pārstāvji, kuriem lūdz padomu pārtikas 
nekaitīguma politikas jomā.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/20022, ar ko izveido EFSA, šai organizācijai jāsniedz 
zinātniska un tehniska rakstura palīdzība Komisijai. Tādējādi tā ir ierasta prakse, ka EFSA
palīdz un sniedz zinātniskus atzinumus tad, kad Komisija gatavo tiesību aktus dažādās 
pārtikas nekaitīguma jomās, tai skaitā attiecībā uz ĢMO. Noslēgumā Komisija uzsver, ka 
EFSA ir neatkarīga iestāde. 

Komisijas regulas projekts, par kuru tika paziņots 2010. gada janvārī saskaņā ar „Sanitāro un 
                                               
1 skatīt: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
2 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.



PE423.665v/REVII 6/8 CM\824545LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

fitosanitāro” (SPS) (atsauce G/SPS/N/EEK/369) un „Tehniskās barjeras tirdzniecībā” (TBT)
(atsauce G/TBT/N/EEC/304) nolīgumiem, ir balstīts uz šo EFSA pārskatīšanu, kā arī 
intensīvām diskusijām ar dalībvalstīm par vienošanos Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgajā komitejā. Diskusijas šajā komitejā vēl arvien turpinās, taču Komisijas regulas 
projektu drīz varētu iesniegt atzinuma saņemšanai, kas būtu pirmais solis tās pieņemšanā 
saskaņā ar komitoloģijas procedūru.

Par padomju locekļu iecelšanu atbild tikai EFSA un Komisija šajā procesā nav iesaistīta. Tiek 
izmantotas stingras procedūras, lai nodrošinātu neatkarību un novērstu interešu konfliktus. 
Tādi paši noteikumi attiecas uz EFSA zinātniskajiem darbiniekiem.

4. punkts. Regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību1 paredzēts, 
ka pieteikumu iesniedzējiem ir jāsniedz pētījumi, tai skaitā arī pieejamie neatkarīgu 
speciālistu izvērtēti pētījumi ar apliecinājumu, ka ĢMO negatīvi neietekmē cilvēku un 
dzīvnieku veselību vai vidi. Papildus tam un saskaņā ar EFSA pamatnostādnēm un regulas 
projektu izmantotajām pārbaudes metodēm jābūt vai nu pilnībā pamatotām vai arī jāizmanto 
ESAO vai Eiropas Komisijas aprakstītas metodes, un pētījumi jāveic saskaņā ar labas 
laboratorijas prakses (LLP) principiem.

5. punkts. EFSA atzinumi sniedz argumentāciju no ĢMO raksturojumiem, dažādiem 
veiktajiem testiem un to secinājumiem attiecībā uz drošību. Ir tādi apstākļi, kuros 
toksikoloģiskās testēšanas vajadzībām jāizmanto aizstājējas olbaltumvielas, jo augu ražotās 
olbaltumvielas nevar iegūt pietiekamā daudzumā. Šādos apstākļos EFSA arī apsver, vai 
aizstājējas olbaltumvielas ir izmantojamas drošības novērtējumā (proti, ja olbaltumvielas nav 
identiskas, vai atšķirības starp aizstājējām olbaltumvielām un no augiem iegūtām 
olbaltumvielām ir svarīgas attiecībā uz drošību).

8. punkts. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 Komisija lemj par to, kurai informācijai, ko 
par konfidenciālu vēlētos atzīt pieteikuma iesniedzējs, patiešām tiek piešķirts šāds statuss. 
Komisija nav saņēmusi nevienu oficiālu sūdzību par tās lēmumiem attiecībā uz informācijas 
konfidencialitāti. Praksē par konfidenciālu tiek uzskatīts neliels informācijas apjoms, un, 
piemēram, nevienam no sastāvdaļu analīzes vai toksikoloģisko pētījumu rezultātiem nekad 
nav ticis piešķirts konfidenciāls statuss.

Tā kā EFSA ir neatkarīga aģentūra, tā pati ir pilnībā atbildīga par veidu, kādā tiek nodrošināta 
pieejamība dokumentiem. Kārtība, kas paredz paroles piešķiršanu uz ierobežotu laiku, ir 
ieviesta drošības apsvērumu dēļ un atbilst tiesību aktu prasībām šajā sakarībā. Tiek uzsvērts, 
ka šāda kārtība ļauj sabiedrībai iegūt informāciju un pēc tam izmantot to bez laika 
ierobežojumiem.

9. punkts. Komisija atgādina, ka nedz Eiropas Komisija, nedz arī EFSA var ietekmēt kārtību, 
kādā uzņēmumi piešķir līgumu slēgšanas tiesības par neatkarīga pētījumu veikšanu, un 
situācija ir līdzīga arī citās darbības jomās. Eiropas Komisijas un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību nosaka prasības, kas jāizpilda 
atļaujas saņemšanai.

                                               
1 OV L 268, 18.10.2003., 268. lpp.
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Šis jautājums bija arī tēma rakstveida jautājumā Eiropas Parlamentam E-1672/09. Attiecīgā 
daļa no Komisijas 2009. gada 10. septembrī sniegtās papildu atbildes ir šāda:

Eiropas Savienībā biotehnoloģijas jomas izgudrojumu tiesisko aizsardzību reglamentē 
Direktīva 98/44/EK1. Līdzīgi kā visās citās tehnoloģiju jomās, patentējami ir tie 
biotehnoloģijas izgudrojumi, kuri ir jauni, kuri ir inovatīvi un kuri ir rūpnieciski izmantojami. 
Tas attiecas arī uz produktiem, kas sastāv no bioloģiskiem materiāliem vai satur tos, un uz 
procesiem, ar kuriem bioloģisks materiāls tiek ražots, apstrādāts vai izmantots2. Tāpēc 
gadījumā, ja auga ģenētiski modificēts materiāls ir patentēts, patenta īpašnieks var noteikt 
patentētā ģenētiskā materiāla izmantošanas ierobežojumus, pamatojoties uz īpašām tiesībām, 
kas izriet no patenta. 

Biotehnoloģijas nozarē, tāpat kā citās jomās, uzņēmumi slēdz līgumiskas vienošanās ar 
pētniekiem (parasti tiek dēvēti par „materiālu nodošanas līgumiem”) par pētījumu veikšanu, 
vienlaikus nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Šie līgumi var atšķirties 
atkarībā no uzņēmuma un tēmas, un visbiežāk tos izstrādā un apspriež katrā gadījumā 
atsevišķi. Komisija nav saņēmusi sūdzības, ko zinātnieki vai citas ieinteresētās personas no 
ES būtu iesniegušas par šo līgumu likumību. Pētniecības projekti par riska novērtējumu un 
citi zinātniski pētījumi attiecībā uz ĢMO tikuši finansēti atbilstoši ES pamatprogrammām, 
publiski pieejamie rezultāti ir atrodami vietnē http://ec.europa.eu/research/quality-of-
life/gmo/. Sīkāku informāciju par šiem un citiem projektiem var atrast vietnē 
http://cordis.europa.eu/home_en.html

Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par atļaujas piešķiršanu ĢMO3 ietekmes uz vidi 
novērtējumu veic iesniedzējs, bet pēc tam — kompetentās iestādes un EFSA. Šis novērtējums 
ir balstīts uz konkrētiem Direktīvas 2001/18/EK III pielikumā prasītiem datiem, kurus 
jāapkopo un jānosūta iesniedzējam. Kompetentās iestādes un EFSA novērtē šos datus, kā arī 
visus citus attiecīgus datus, par kuriem tie var būt informēti, saskaņā ar Direktīvas 
II pielikumā noteiktiem principiem. Šis novērtējums tiek veikts, ņemot vērā pieejamo 
zinātnisko literatūru un pētījumus, neatkarīgi no to finansēšanu avota vai pasūtītāja. Atbilstoši 
tiesību aktiem par ĢMO netiek prasīts kaut kādā veidā nošķirt „neatkarīgus” vai „no kāda 
atkarīgus” pētījumus. Šīs procedūras un principi tiek piemēroti arī attiecībā uz kukurūzas 
līniju Bt11 un 1507 novērtējumu, kā arī atļauju piešķiršanu jebkādam citam ĢMO. 

Vispārējam priekšstatam var informēt, ka Kopienas sistēmā par augu šķirņu aizsardzību 
(CPVR), ar kuru piešķir visā Eiropas Savienībā spēkā esošas rūpnieciskā īpašuma tiesības, 
paredzēti ierobežojumi šādu tiesību izmantošanai. Proti, kaut arī īpašnieks savas šķirnes 
komerciālām vajadzībām var izmantot pēc saviem ieskatiem, īpašnieka Kopienas augu šķirņu
tiesības nevar tikt attiecinātas uz darbībām, ko veic privāti un nekomerciālos nolūkos, uz 
eksperimentālos nolūkos veiktām darbībām, kā arī uz darbībām, kas veiktas selekcionēšanas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK (1998. gada 6. jūlijs) par izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā, OV L 213, 30.7.1998.
2 Direktīvas 98/44/EK 3. panta 1. punkts.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu 
organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 
22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību, OV L 268, 18.10.2003.
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vai citu šķirņu atklāšanas un attīstīšanas nolūkos1. Turklāt CPVR sistēmā paredzēta iespēja 
zināmos apstākļos piešķirt obligātās lietošanas licenci, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, 
piemēram, lai veicinātu zinātnisko pētniecību (cita starpā, lai saglabātu stimulu turpināt 
uzlabotu šķirņu selekciju)2. Tādēļ, kā jau minēts iepriekš, uz pētījumiem par ĢMO augiem var 
attiecināt ierobežojumus, kas izriet no iespējamā patenta par ģenētisko patentētu materiālu, un 
patentu īpašnieks var noteikt tā izmantošanas ierobežojumus. Turklāt pētniecības 
ierobežojumi var nebūt saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu, bet gan noteikumiem 
līgumos, kurus brīvprātīgi parakstījuši pētnieki. 

Komisija turpinās izskatīt šo lietu un apkopot informāciju, kas attiecas uz piekļuvi 
biotehnoloģijas pētījumu jomai.”

Direktīvas 2001/18 novērtējumā būs iekļauti ar šo aspektu saistīti elementi (galīgo ziņojumu 
par direktīvu publicēs šajā vasarā).

                                               
1 Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību 15. pants, OV 
L 227, 1.9.1994.
2  Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību 29. pants, OV 
L 227, 1.9.1994.


