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Temats: Lūgumraksts Nr. 0305/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Carola 
Twardella, par viņas ieteikumu Parlamentam pārskatīt lēmumu par atļaujas 
piešķiršanu uzņēmumam BASF lielapjoma ģenētiski modificētu kartupeļu 
stādīšanai un uzņēmumam Monsanto ģenētiski modificētas kukurūzas pārdošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Parlamentu pārskatīt lēmumu piešķirt atļauju ģenētiski 
modificētu kartupeļu un kukurūzas šķirņu audzēšanai un norāda uz „bezatrunu” pieeju 
attiecībā uz ĢMO izmantošanu kopumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta pirmais aspekts attiecas uz atļauju audzēt Amflora šķirnes kartupeļus.
Lai informētu sabiedrību par galvenajiem aspektiem saistībā ar atļauju Amflora kartupeļu 
audzēšanai, Komisija 2. martā publicēja dokumentu „Jautājumi un atbildes par ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO)”1. Šajā dokumentā Komisija savu lēmumu pamato šādi:

„Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) labvēlīgais atzinums par šo cietes kartupeļu 
audzēšanu tika sniegts 2006. gada februārī. Ar šo atzinumu tika apstiprināts Zviedrijas 
                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr



PE448.741v01-00 2/4 CM\829554LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

2004. gada labvēlīgais atzinums. Kopš tā laika Komisija ļoti rūpīgi un nopietni ir apsvērusi šo 
situāciju. Konkrēti —Komisija savā kolēģijas sanāksmē 2008. gada 8. maijā nolēma pieprasīt 
jaunu EFSA atzinumu. Mērķis bija iegūt jaunu un autoritatīvu atzinumu par pretantibiotiku 
rezistences marķiergēnu (ARM). Kolēģija arī norādīja, ka jauna pozitīva EFSA atzinuma 
gadījumā būs jāpieņem atbilstīgi lēmumi.
2009. gada 11. jūnijā EFSA sadarbībā ar zinātniekiem no EMA (Eiropas Zāļu aģentūras) un 
ECDC (Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra) sniedza jaunu pozitīvu atzinumu.
Kad tika pabeigta šā atzinuma izvērtēšana, Komisija jau bija pārejas periodā, ko radīja 
Lisabonas līguma novēlotā īstenošana. Tādēļ tika nolemts, ka piemērotāk būtu turpināt šo 
atļauju piešķiršanu, kad atsāksies ierastais darbs jaunās kolēģijas sastāvā.
Ņemot vērā, cik ļoti rūpīgi šī lieta ir pārbaudīta un ka pašlaik nav jaunu zinātnisku jautājumu, 
kam būtu nepieciešama turpmāka izvērtēšana, kā arī ņemot vērā vairākkārtējos zinātniskos 
atzinumus, šobrīd ir lietderīgi turpināt šo atļauju izsniegšanu. Tas ir arī saskaņā ar atbildīgu 
inovāciju principu.”

Ar atļauju audzēt Amflora šķirnes kartupeļus (Lēmums 2010/135/ES) tiek noteikta turpmākā 
riska pārvaldība un uzraudzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka jebkāda iespējamā nelabvēlīgā 
ietekme uz vidi tiek cieši uzraudzīta un risināta.
Šā lūgumraksta sakarā ir vērts pieminēt arī to, ka Komisijai jau bija izdevība informēt 
Parlamentu par dažādiem šo atļauju aspektiem, atbildot uz vairākiem Parlamenta jautājumiem 
(konkrēti skatīt atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem 1956/10 un 2754/10).

Otrs lūgumraksta aspekts ir saistīts ar ģenētiski modificētām kukurūzas šķirnēm no Monsanto.
Vēlams precizēt, ka atšķirībā no lūgumrakstā minētās informācijas vienīgā ģenētiski 
modificētā (ĢM) kukurūza, ko šobrīd Eiropas Savienībā audzē komerciāliem nolūkiem, ir
ĢM kukurūza MON 810. Tās ģenētiskā modifikācija domāta, lai aizsargātu pret Eiropas 
kukurūzas svilni, un nav saistīta ar noturību pret herbicīdu Roundup.
Tā tika atļauta 1998. gadā, un šodien ir vairāk nekā 150 dažādu šīs ĢM kukurūzas šķirņu, kas 
reģistrētas ES kopējā šķirņu katalogā. Šīs šķirnes ir reģistrējuši dažādi sēklu audzēšanas 
uzņēmumi. Šī informācija rāda, ka sēklu audzēšanas uzņēmumi ievieš ģenētisko modifikāciju 
parastās audzēšanas ceļā dažādām šķirnēm, kas tiek pielāgotas atšķirīgajiem agronomiskajiem 
apstākļiem reģionos, kuros tās audzē.
2009. gadā MON 810 kukurūza tika audzēta 5 dalībvalstīs: Spānijā, Čehijā, Rumānijā, 
Portugālē un Slovākijā. Spānijā apstrādā ap 80 % no kopējās platības, kas ES tiek izmantota 
MON 810 audzēšanai (apm. 100 000 ha). Savukārt 6 dalībvalstis (Austrija, Ungārija, Francija, 
Grieķija, Vācija un Luksemburga) ir pieņēmušas aizsardzības pasākumus un aizliegušas ĢM 
kukurūzas MON 810 audzēšanu savās teritorijās.
Pašlaik notiek procedūra ES atļaujas atjaunošanai. EFSA pieņēma labvēlīgu atzinumu 
2009. gada augustā, un Komisija apsver nākamos soļus saskaņā ar komitoloģijas procedūru.
Trešais lūgumraksta aspekts attiecas uz negatīvo ietekmi, kādu ĢMO audzēšana var atstāt uz 
parasto un bioloģisko ražošanu.
Nepieciešamība nodrošināt patērētājiem un ražotājiem iespēju izvēlēties starp parasto, 
bioloģisko vai ĢM produkciju ir ES politikas galvenais aspekts. To nesen parādīja 2010. gada 
13. jūlijā pieņemtais Komisijas Ieteikums par pamatnostādnēm, kā izstrādāt valsts 
līdzāspastāvēšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes 
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parastajās un bioloģiskajās kultūrās1.
Šā ieteikuma 1.1. punktā īsi izklāstīts Komisijas viedoklis šajā jautājumā:

„ĢMO audzēšana ES ietekmē lauksaimnieciskās ražošanas organizāciju. No vienas puses, 
iespējama netīša ģenētiski modificētu (ĢM) kultūru klātbūtne ģenētiski nemodificētās 
(parastajās un bioloģiskajās) kultūrās rada jautājumu, kā nodrošināt ražotājiem iespēju 
izvēlēties starp dažādajiem ražošanas veidiem. Principā lauksaimniekiem ir vajadzīga iespēja 
izvēlēties, kādas lauksaimniecības kultūras audzēt — ĢM kultūras, parastās vai bioloģiskās 
kultūras. Šī iespēja ir jāsaskaņo ar dažu lauksaimnieku un tirgus dalībnieku vēlmi nodrošināt 
pēc iespējas mazāku ĢMO klātbūtni viņu kultūrās.
No otras puses, šī problēma ir saistīta arī ar patērētāju izvēli. Lai patērētājiem Eiropā 
nodrošinātu iespēju izvēlēties starp ĢM pārtiku un ģenētiski nemodificētu pārtiku, ir jābūt ne 
tikai sekmīgi funkcionējošai izsekojamības un marķēšanas sistēmai, bet arī lauksaimniecības 
nozarei, kas spēj nodrošināt dažādos produktu veidus. Pārtikas rūpniecības spēja nodrošināt 
patērētājiem plašas izvēlas iespējas ir cieši saistīta ar lauksaimniecības nozares spēju 
nodrošināt dažādu ražošanas sistēmu pastāvēšanu.
Nejauša ĢMO klātbūtne, kas pārsniedz ES tiesību aktos noteikto pieļaujamo robežvērtību, 
rada vajadzību kultūru, kam paredzēts būt ģenētiski nemodificētai kultūrai, marķēt kā kultūru, 
kas satur ĢMO2. Tas var radīt ienākumu zudumus zemākas ĢM kultūras tirgus cenas dēļ vai 
saistībā ar grūtībām to pārdot. Turklāt lauksaimniekiem var rasties papildu izmaksas, ja 
viņiem ir jāievieš uzraudzības sistēmas un pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu ĢM 
kultūru un ģenētiski nemodificētu kultūru sajaukšanos.
Tomēr iespējamais ienākumu zudums konkrētu lauksaimniecības produktu, piemēram, 
bioloģiski audzētu produktu ražotājiem neaprobežojas ar ES tiesību aktos noteiktās 0,9 % 
marķēšanas robežvērtības pārsniegšanu. Konkrētos gadījumos atkarībā no tirgus pieprasījuma 
un attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem (piemēram, dažas dalībvalstis ir izstrādājušas 
valsts standartus dažādu veidu marķējumam „bez ĢM”) ĢMO pēdas konkrētās pārtikas 
kultūrās — pat ja tas ir mazākas par 0,9 % — var radīt ekonomiskus zaudējumus tirgus 
dalībniekiem, kas vēlētos tās laist tirgū kā kultūras, kas nesatur ĢMO.

Turklāt ĢMO piejaukums rada īpašas sekas konkrētu produktu ražotājiem, piemēram, 
bioloģiskajiem lauksaimniekiem3, ietekmējot arī gala patērētāju4.. Šāda ražošana bieži prasa 
lielākas izmaksas, un var būt vajadzīgi stingrāki nošķiršanas pasākumi, lai izvairītos no ĢMO 

                                               
1 OV C 200, 22.7.2010., 1. lpp.
2 Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 12. un 24. pantu marķēšanas prasība 
neattiecas uz pārtikas produktiem un barību, kas satur vielas, kuras sastāv no ĢMO, satur tos 
vai ražotas no tiem, ja to īpatsvars nepārsniedz 0,9 % no i) pārtikas sastāvdaļām, kuras ņem 
vērā atsevišķi, vai ii) pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, vai iii) barības un no katras 
barības, no kuras tā sastāv, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama.
3 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu ĢMO nelieto bioloģiskajā ražošanā, cita starpā ne kā sēklas, pārtiku vai barību 
(9. panta 1. punkts). Mērķis ir līdz minimumam samazināt ĢMO klātbūtni bioloģiskajos 
produktos (sk. 10. apsvērumu).
4 COM (2009) 153 — Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par 
ģenētiski modificētu kultūru un tradicionālās un bioloģiskās lauksaimniecības 
līdzāspastāvēšanu.
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klātbūtnes, garantējot salīdzinoši augstākās cenas pamatotību. Turklāt vietējie ierobežojumi 
un īpatnības var padarīt šo nošķiršanas vajadzību īstenošanu sarežģītu un dārgu, lai to varētu 
efektīvi nodrošināt dažos ģeogrāfiskos rajonos.
Tāpēc ir jāatzīst, ka dalībvalstīm ir vajadzīgs pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā to 
konkrētās reģionālās un vietējās vajadzības saistībā ar ĢMO audzēšanu, lai nodrošinātu cik 
iespējams mazu ĢMO klātbūtni bioloģiskajās un citās kultūrās, kad pietiekamu tīrību nav 
iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem.”
Secinājumi
Komisija vispirms vēlas atgādināt, ka tā uzskata veselības un vides aizsardzību par galveno 
prioritāti un ir apņēmusies nodrošināt, lai ģenētiski modificētu (ĢM) sēklu, pārtikas un 
barības izmantošanai atļauja tiktu piešķirta tikai pēc tam, kad veikts plašs un pamatīgs riska 
novērtējums, kas ļauj secināt, ka tām nav paredzama negatīva ietekme uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību vai vidi. ES tiesību aktos paredzēta arī uzraudzība un citas riska 
pārvaldības prasības, lai nodrošinātu, ka iespējamā negatīvā ietekme uz veselību un vidi tiek 
pienācīgi noteikta un risināta pēc ĢMO laišanas tirgū.
2010. gada 13. jūlijā Komisija ieviesa jaunu ES pieeju ĢMO audzēšanai, pieņemot tiesību 
akta priekšlikumu, kurā apvienota ES zinātniski pamatotā atļauju izsniegšanas sistēma un 
dalībvalstu brīvība lemt par ĢMO audzēšanu savās teritorijās. Šīs jaunās pieejas galvenā daļa 
ir jauns ieteikums, kurā atzīta nepieciešamība dot iespēju patērētājiem un ražotājiem izvēlēties 
starp parasto, bioloģisko vai ĢM produkciju.

Nākamajos mēnešos un gados Komisija turpinās mēģinājumus uzlabot izvērtēšanu un 
pēcpārbaudes attiecībā uz ĢMO audzēšanu. Drīzumā Komisija ar dalībvalstīm strādās pie 
vides drošības novērtējuma uzlabošanas, pamatojoties uz pārskatītajām EFSA
pamatnostādnēm, kurām vajadzētu tikt publicētām 2010. gada novembrī. Komisija arī analizē 
iespējas, kā uzlabot vides monitoringu pēc ĢMO kultūraugu laišanas tirgū.”


