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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0343/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Wiebke 
Reinhardt un kam pievienoti 2504 paraksti, par vienotu marķējumu ģenētiski 
modificētai barībai un pārtikas produktiem

Lūgumraksts Nr. 0807/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael 
Groß-Hardt, par pārtikas marķējumu 

1. Lūgumraksta Nr. 0343/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa ieviest vienotu marķējumu ģenētiski modificētai barībai un 
pārtikas produktiem, kā arī produktiem, kas izgatavoti uz šādas barības bāzes. Viņa uzskata, 
ka, lai aizsargātu sabiedrības veselību, ir nepieciešams rast pilnīgu pārredzamību attiecībā uz 
patērētāju informēšanu par ģenētiski modificētām sastāvdaļām produktos. Tāpat ir jāsniedz 
informācija par gēnu inženierijas ietekmi uz veselību barībā un pārtikas produktos, un 
zinātniskam pētījumam šajā nozarē vajadzētu attiekties vismaz uz divām paaudzēm.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka nepietiekama informācija apdraud tiesības uz fizisko 
integritāti.

Lūgumraksta Nr. 0807/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz nodrošināt saprotamu pārtikas marķējumu, lieliem, sarkaniem 
burtiem informējot patērētājus par ģenētiski modificēto sastāvdaļu un/vai „nanodaļiņu” 
esamību, tādā veidā dodot iespēju izdarīt uz informāciju balstītu izvēli. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka nav pietiekamu pierādījumu tam, ka ĢMO un nanotehnoloģija ir 
nekaitīgi, kā rezultātā tiek izmantots vairāk pesticīdu. Viņš arī izsaka bažas par iespējamo 
ĢMO nesaturošu kultūru piesārņošanu ar sēklām no tuvumā esošiem laukiem, kur tiek 
kultivētas ĢMO kultūras. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka ĢMO un nanodaļiņu klātbūtne 
pārtikas produktos ir nevēlama un nevajadzīga.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0343/2012: atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0807/2012: atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. oktobrī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO)
Komisija ir cieši apņēmusies nodrošināt, ka ģenētiski modificētas (ĢM) pārtikas un barības 
izmantošana tiek atļauta tikai tādā gadījumā, ja tai nav negatīvas ietekmes uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šim nolūkam ES tiesību aktos, jo īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1829/20031 un Direktīvā 2001/18/EK2, ir paredzēts skaidri definēts 
tiesiskais regulējums attiecībā uz ĢMO. Saskaņā ar šo regulējumu ikvienam ĢMO pirms 
laišanas ES tirgū ir jāiziet īpaša drošības novērtēšana procedūra, ko pēc iespējas augstākā 
līmenī veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), lai aizsargātu cilvēku un dzīvnieku 
veselību un vidi. Riska novērtējumā liela nozīme ir arī dalībvalstīm.

Jāuzsver, ka, lai veiktu riska novērtējumu, papildus pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem drošības 
datiem EFSA arī uzrauga un ņem vērā publicētos pētījumus. Šis process nodrošina to, ka, 
izdarot secinājumus par ĢMO drošību, EFSA ņem vērā attiecīgos datus. Komisija var arī lūgt 
EFSA novērtēt jebkādus neatkarīgus pētījumus, kas var nonākt tās uzmanības lokā pēc 
zinātniskā atzinuma pieņemšanas. Turklāt iespējamā veselības un vides riska novērtēšana ar 
atļaujas piešķiršanas procedūru nebeidzas. Patiešām, tiklīdz ir piešķirta atļauja ĢMO izmantot 
pārtikā un barībā vai kultivēšanas vajadzībām, tiek uzraudzīta ĢM augu iespējamā, pat 
neparedzētā, ietekme uz vidi. Uzraudzības rezultātus izvērtē, lai noskaidrotu, vai nav jāpārskata 
atļaujas piešķiršanas nosacījumi.

Jāprecizē arī tas, ka herbicīdizturīgas ĢM kultūras ir veidotas tā, lai tās būtu izturīgas pret 
noteiktu herbicīdu. Tas pats par sevi nenozīmē, ka herbicīdizturīgas kultūras tiks 
apsmidzinātas biežāk nekā parastās kultūras. Turklāt Eiropas Savienībā nav piešķirta atļauja 
nevienas herbicīdizturīgas kultūras audzēšanai, līdz ar to nav gūta praktiska pieredze attiecībā 
uz herbicīdizturīgu kultūru iespējamo ietekmi izmantoto herbicīdu kopējā daudzuma ziņā.
Tomēr būtu jānorāda, ka, kultivēšanas nolūkā novērtējot ĢM kultūras radīto risku, šajā 
procesā ir ietverta un atļaujas piešķiršanas vajadzībām ņemta vērā izmantoto konkrēto 
pārvaldības metožu, tostarp herbicīdu lietošanas izmaiņu, ietekme uz vidi (tūlītēja, novēlota, 
tieša vai netieša).

Komisija piekrīt lūgumrakstu iesniedzējiem, ka patērētāji ir pienācīgi jāinformē par atļauto 
ĢMO klātbūtni pārtikā un barībā, ļaujot tiem pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu veikt 
pirkumu. Tiesību akti ĢMO jomā jau nodrošina to, ka patērētāji ir plaši informēti par ĢMO 
klātbūtni pārtikā un barībā. Regula (EK) Nr. 1829/2003 paredz, ka visi produkti, kas sastāv no 
ĢMO, satur tos vai ir ražoti no tiem, ir pienācīgi marķēti. Izņēmums ir piemērojams tikai tiem 
barības un pārtikas produktiem, kas satur vielas, kuras sastāv no ĢMO, satur tos vai ir ražotas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 

modificētu pārtiku un barību, OV L 268, 18.10.2003.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu 

organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu, OV L 106, 17.4.2001.
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no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9 % no pārtikas vai barības sastāvdaļām, kuras uzskata 
atsevišķi, vai pārtikas/barības, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne 
ir nejauša un tehniski nenovēršama.
Likumdevējs ir lēmis, ka Regula (EK) Nr. 1829/2003 ir piemērojama tikai tai pārtikai un 
barībai, kas ir ražota no ĢMO, bet ne tai, kas ir ražota, izmantojot ĢMO. Noteicošais faktors 
ir tas, vai no ĢM izejvielas ražotā viela ir sastopama pārtikā vai barībā vai ne. Tādējādi uz 
produktiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri baroti ar ĢMO, piemēram, uz olām, gaļu vai 
piena produktiem, šajā regulā minētās atļauju piešķiršanas un marķēšanas prasības neattiecas 
(16. apsvērums). Atbildot uz lūgumrakstu, ko 2007. gadā iesniedza NVO Greenpeace, aicinot 
marķēt produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri baroti ar ĢMO, Komisija lūdza EPNI 
noskaidrot, vai transgēni vai to produkti var nonākt dzīvnieku audos vai produktos, ņemot 
vērā rekombinēto olbaltumvielu un DNS izmaiņas lauksaimniecības dzīvnieku kuņģa-zarnu 
traktā.
2007. gada 19. jūlijā pēc rūpīgas esošo zinātnisko pierādījumu analīzes EPNI publicēja 
paziņojumu1 ar šādiem secinājumiem:

 gandrīz visi pārtikas produkti un barība lielākā vai mazākā mērā satur bioloģiski 
aktīvus gēnus un olbaltumvielas. Novērots, ka, šādai pārtikai nonākot dzīvnieku 
kuņģa-zarnu traktā, tā strauji sadalās niecīgās DNS vai peptīdu daļiņās;

 līdz šim daudzos eksperimentālos pētījumos ar lauksaimniecības dzīvniekiem ir 
pierādījies, ka rekombinētās DNS daļiņas vai olbaltumvielas, kas iegūtas no ĢM 
augiem, nav konstatētas tādu lauksaimniecības dzīvnieku audos, šķidrumos vai 
ēdamos produktos kā broileri, liellopi, cūkas vai paipalas.

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka ir jāsaglabā pašreizējā likumdošanas pieeja.
Turklāt ES tiesību akti neliedz izmantot marķējumus „bez ĢM”, kas norāda, ka pārtikas 
produkti nesatur ĢM kultūras vai nav ražoti izmantojot ĢMO, ja vien tiek ievēroti vispārējie 
pārtikas marķēšanas noteikumi (Direktīva 2000/13/EK2). Šādi marķējumi tiek veidoti vairākās 
dalībvalstīs, un Komisija ir sākusi pētījumu, lai gūtu labāku izpratni par šo marķējumu 
darbības jomu un specifikāciju Eiropas Savienībā un novērtētu iespējamās saskaņošanas 
nepieciešamību šajā jomā. Pētījuma rezultāti tiks publicēti 2013. gada sākumā.
Komisija piekrīt lūgumrakstu iesniedzējiem, ka parastās un bioloģiskās kultūras ir jāpasargā 
no ĢMO piejaukuma. Šis jautājums ir aplūkots ĢMO tiesību aktos — saskaņā ar Direktīvas 
2001/18/EK3 26.a pantu dalībvalstis var īstenot līdzāspastāvēšanas pasākumus, lai izvairītos 
no netīšas ĢMO klātbūtnes parastajās un bioloģiskajās kultūrās. 2010. gada jūlijā Komisija 
publicēja ieteikumu par pamatnostādnēm, kā izstrādāt valsts līdzāspastāvēšanas noteikumus4, 
un Eiropas Līdzāspastāvēšanas birojs (ELB) palīdz dalībvalstīm izstrādāt un īstenot šos 
līdzāspastāvēšanas pasākumus.

Visbeidzot, Komisija ir informēta, ka daudzus Eiropas iedzīvotājus satrauc ĢMO audzēšana 
ES ne tikai ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Tāpēc 2010. gada jūlijā Komisija publicēja 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf.
2 Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, 

noformēšanu un reklāmu. OV L 109, 6.5.2000.
3 OV L 106, 17.4.2001.
4 OV C 200, 22.7.2010., 1. lpp.
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priekšlikumu regulai, kas ļauj dalībvalstīm aizliegt vai ierobežot ĢMO audzēšanu visā valsts 
teritorijā vai tās daļā ar veselības un vides risku nesaistītu iemeslu dēļ1. Šo priekšlikumu 
šobrīd apspriež Eiropas Parlaments un Padome.
Attiecībā uz nanodaļiņu klātbūtni pārtikā
Inženierijas ceļā iegūtiem nanomateriāliem, kas apzināti tiek pievienoti pārtikai tās ražošanas, 
sagatavošanas vai apstrādes laikā, laižot ES tirgū, ir jābūt drošiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgus principus un prasības2.

Saskaņā ar spēkā esošo Regulu (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem, 
pārtikas produktiem un pārtikas produktu sastāvdaļām, tādām kā ar inženierijas paņēmieniem 
iegūti nanomateriāli, kurām piemērots 1997. gada maijā neizmantots ražošanas process, ja šis 
process izraisa ievērojamas izmaiņas sastāvā vai struktūrā, pirms laišanas ES tirgū ir vajadzīgs 
pirmspārdošanas apstiprinājums, kas balstās uz zinātnisku riska novērtējumu.
Komisija piekrīt lūgumrakstu iesniedzējiem, ka patērētājiem jābūt informētiem par 
nanomateriālu klātbūtni pārtikas produktos. Šāda vajadzība ir atzīta jaunajā Regulā (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem3, kas tiks piemērota
no 2014. gada 13. decembra. Šajā regulā ir īpaši paredzēts, ka visas sastāvdaļas, kuras ir ar 
inženierijas paņēmieniem iegūti nanomateriāli, skaidri norāda sastāvdaļu sarakstā un aiz šādu 
sastāvdaļu nosaukumiem iekavās seko vārds „nano”4. Šim nolūkam „ar inženierijas 
paņēmieniem iegūts nanomateriāls” regulā ir definēts kā ar nolūku izgatavots materiāls, kam 
viens vai vairāki izmēri ir 100 nm vai mazāk vai kas iekšpusē vai virsmas līmenī sastāv no 
smalkām funkcionālām daļām, no kurām daudzām viens vai vairāki izmēri ir 100 nm vai 
mazāk, tostarp struktūras, aglomerāti vai sakopojumi, kuru izmērs var būt virs 100 nm, bet 
kuri saglabā nano izmēram raksturīgās īpašības. Visbeidzot, lai nodrošinātu obligātās 
informācijas skaidru salasāmību uz pārtikas produkta iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes, 
regula paredz, ka rakstzīmju minimālais izmērs ir 1,2 mm vai — attiecībā uz iepakojumu vai 
taru, kuras lielākās virsmas laukums ir mazāks par 80 cm², — 0,9 mm.
Nobeigumā Komisija gribētu vēlreiz uzsvērt ciešu apņemšanos nodrošināt ĢMO nekaitīgumu 
veselībai un videi. Eiropas riska novērtēšanas process ir atzīts par vienu no stingrākajiem 
pasaulē. Arī Eiropas tiesību akti paredz, ka produkti, kas sastāv no ĢMO, satur tos vai ir 
ražoti no tiem, tiek skaidri marķēti. Tāpēc, pamatojoties uz iepriekš minētajiem pasākumiem, 
Komisija uzskata, ka patērētāju tiesības uz drošību un pilnīgu un pārredzamu informāciju par 
ĢMO tiek pilnībā ievērotas.
Attiecībā uz nanotehnoloģijām Komisija uzskata, ka ar jauno Regulu (ES) Nr. 1169/2011 ir 
izveidots visaptverošs tiesiskais regulējums, kas risina lūgumrakstu iesniedzēju izvirzītos 
jautājumus.

                                               
1 COM(2010)0375, galīgā redakcija, 13.7.2010., 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf.
2 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
3 OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
4 Regulas (ES) Nr. 1169/2011 18. panta 3. punkts.


