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Pakeitimas 1
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį
ir 291 straipsnio 3 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti GMO leidimų išdavimo tvarką, reikia iš dalies pakeisti Reglamentą 
Nr. 182/2011, kuris yra grindžiamas 291 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 2
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a ragina Komisiją per pusę metų nuo 
sprendimo priėmimo datos pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo būtų apribojamas 
ar uždraudžiamas GM maisto ir pašarų 
naudojimas Sąjungos ar valstybių narių 
lygiu laikantis Europos Sąjungos teisės ir 
Europos Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų, ir kuriame būtų išdėstytos 
pagrįstos ir praktiškai įgyvendinamos 
nuostatos;

Or. hu

Pakeitimas 3
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b ragina Komisiją parengti pasiūlymus 
didinti pašarų gamybą Europoje ir kuo 
greičiau panaikinti didelį savarankiško 
apsirūpinimo pašarais Europoje trūkumą; 
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mano, kad Komisija turėtų pateikti šiuos 
pasiūlymus ne vėliau kaip atlikdama 
bendros žemės ūkio politikos vidurio 
laikotarpio peržiūrą;

Or. hu

Pakeitimas 4
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. tiek Direktyva 2001/18/EB, tiek 
Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta 
bendra Sąjungos lygmens tvarka, pagal 
kurią Komisijai suteikiami įgaliojimai 
remiantis potencialaus pavojaus žmonių ir 
gyvūnų sveikatai bei aplinkai vertinimu 
priimti įgyvendinimo sprendimus leisti 
arba neleisti naudoti GMO ir genetiškai 
modifikuotą maistą ir pašarus. Reglamente
(EB) Nr. 1829/2003 taip pat nustatyta, kad
gali būti atsižvelgiama į kitus su 
svarstomu klausimu susijusius teisinius 
veiksnius;

2. tiek Direktyva 2001/18/EB, tiek 
Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta 
bendra Sąjungos lygmens tvarka, pagal 
kurią Komisijai suteikiami įgaliojimai 
remiantis potencialaus pavojaus žmonių ir 
gyvūnų sveikatai bei aplinkai vertinimu 
priimti įgyvendinimo sprendimus leisti 
arba neleisti naudoti GMO ir genetiškai 
modifikuotą maistą ir pašarus. Reglamentu 
(EB) Nr. 1829/2003 ir Reglamentu 
178/2002 reikalaujama, kad Komisija, 
pateikdama sprendimo projektą, 
atsižvelgtų į kitus teisinius veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 5
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. valstybės narės nesutaria augalų, maisto 
ir pašarų genetinės inžinerijos klausimais ir 
tai atsispindi sprendimų priėmimo procese, 
kuriam pasibaigus išduodamas leidimas 
naudoti GMO ir genetiškai modifikuotą 
maistą ir pašarus. Nuo pat Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 taikymo pradžios
balsavimo komitetuose ar Taryboje 
rezultatai rodo, kad valstybėms narėms 
niekad nepavyko kvalifikuota balsų 
dauguma sutarti dėl leidimo naudoti 
genetiškai modifikuotus organizmus, 
maistą ir pašarus. Taigi leidimus Komisija 

4. valstybės narės nesutaria augalų, maisto 
ir pašarų genetinės inžinerijos klausimais ir 
tai atsispindi sprendimų priėmimo procese, 
kuriam pasibaigus išduodamas leidimas
naudoti auginti skirtus GMO ir genetiškai 
modifikuotą maistą ir pašarus. Balsavimo 
komitetuose ar Taryboje rezultatai rodo, 
kad valstybėms narėms niekad nepavyko 
kvalifikuota balsų dauguma sutarti dėl 
leidimo naudoti tuos produktus. Iki šiol
leidimus Komisija išduodavo baigusi 
procedūrą be valstybių narių atstovų 
komiteto nuomonės; Tačiau, kadangi ši 
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išduodavo baigusi procedūrą pagal 
taikomus teisės aktus ir be valstybių narių 
atstovų komiteto nuomonės;

sritis yra labai aktuali Europos Sąjungos 
piliečiams, Komisijai reikia aiškaus 
nurodymo, kaip elgtis tokiais atvejais. 
Todėl Reglamentas Nr. 182/2011 turi būti 
atitinkamai pakeistas;

Or. en

Pakeitimas 6
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. jeigu pagal Direktyvą 2001/18/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
išduotas leidimas naudoti GMO ar 
genetiškai modifikuotą maistą ar pašarus, 
valstybės narės negali drausti, varžyti ar 
trukdyti to produkto laisvam judėjimui 
savo teritorijoje, išskyrus atvejus, kai 
laikydamosi griežtų Sąjungos teise 
nustatytų taisyklių jos pateikia įrodymų, 
kad produktas kelia rimtą pavojų sveikatai 
arba aplinkai. Kai kurios valstybės narės 
jau pasinaudojo apsaugos ir ypatingosios 
padėties išlygomis, nustatytomis 
atitinkamai Direktyvos 2001/18/EB 23 
straipsnyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 34 straipsnyje. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo SESV 
114 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta 
pranešimo procedūra, kuri taip pat turi 
būti grindžiama naujais moksliniais 
įrodymais, susijusiais su aplinkos arba 
darbo aplinkos apsauga. Dar kitos 
valstybės narės priėmė vienašalius 
draudimus. Dėl kai kurių tokių priemonių 
jau bylinėtasi nacionaliniuose teismuose 
ir ES Teisingumo Teisme;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. jeigu pagal Direktyvą 2001/18/EB arba 5. jeigu pagal Direktyvą 2001/18/EB arba 
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Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
išduotas leidimas naudoti GMO ar 
genetiškai modifikuotą maistą ar pašarus, 
valstybės narės negali drausti, varžyti ar 
trukdyti to produkto laisvam judėjimui 
savo teritorijoje, išskyrus atvejus, kai 
laikydamosi griežtų Sąjungos teise 
nustatytų taisyklių jos pateikia įrodymų, 
kad produktas kelia rimtą pavojų sveikatai 
arba aplinkai. Kai kurios valstybės narės 
jau pasinaudojo apsaugos ir ypatingosios 
padėties išlygomis, nustatytomis 
atitinkamai Direktyvos 2001/18/EB 23 
straipsnyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 34 straipsnyje. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo SESV 
114 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta 
pranešimo procedūra, kuri taip pat turi 
būti grindžiama naujais moksliniais 
įrodymais, susijusiais su aplinkos arba 
darbo aplinkos apsauga. Dar kitos 
valstybės narės priėmė vienašalius 
draudimus. Dėl kai kurių tokių priemonių 
jau bylinėtasi nacionaliniuose teismuose 
ir ES Teisingumo Teisme;

Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
išduotas leidimas naudoti GMO ar 
genetiškai modifikuotą maistą ar pašarus, 
valstybės narės negali drausti, varžyti ar 
trukdyti to produkto laisvam judėjimui 
savo teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimas 8
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 2015 m. kovo 13 d. priėmus Direktyvą 
(ES) 2015/41214, kuria iš dalies pakeista 
Direktyva 2001/18/EB, kad valstybės 
narės galėtų apriboti ar uždrausti GMO 
auginimą savo teritorijose, padėtis GMO 
auginimo srityje pasikeitė. Naujomis 
nuostatomis visų pirma siekta suteikti 
valstybėms narėms galimybių spręsti, ar 
jos nori savo teritorijose leisti auginti 
GMO kultūras nedarant poveikio rizikos 
vertinimui, atliekamam pagal Sąjungos 
GMO leidimų išdavimo sistemą. Taip 
ketinta padidinti ekonominės veiklos 
vykdytojų galimybes prognozuoti padėtį ir 
sumažinti atvejų, kai valstybės narės 
pasinaudoja Direktyvos 2001/18/EB 23 
straipsnyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 34 straipsnyje nustatytomis 
išlygomis, skaičių. Taip pat tikėtasi, kad 
pakeitimai padarys teigiamą poveikį 

Išbraukta.
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sprendimų, susijusių su leidimu auginti 
skirtiems GMO, priėmimo procesui;

__________________
14 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kuria 
iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB 
nuostatos dėl valstybių narių galimybės 
savo teritorijoje riboti ar drausti 
genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) 
auginimą (OL L 68, 2015 3 13, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 9
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. priežastys, dėl kurių reikėjo Direktyva 
(ES) 2015/412 iš dalies keisti Direktyvos 
2001/18/EB nuostatas dėl GMO 
auginimo, yra aktualios ir kitiems GMO 
bei genetiškai modifikuotam maistui ir 
pašarams, reglamentuojamiems 
Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003. Iš tiesų 
visada balsavimo atitinkamame komitete 
ar Taryboje dėl įgyvendinimo sprendimų, 
kuriais leidžiama naudoti Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 nustatytus ir ne 
auginti skirtus produktus, rezultatas –
„nuomonės nėra“ (nepasiekta 
kvalifikuota balsų dauguma), be to, yra 
valstybių narių, kuriose naudoti šiuos 
produktus yra draudžiama. Atsižvelgiant į 
šiuos veiksnius, tikslinga iš dalies pakeisti
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kad 
valstybės narės galėtų apriboti ar 
uždrausti GMO ir genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų naudojimą visoje savo 
teritorijoje ar jos dalyje, remiantis 
įtikinamais argumentais, derančiais su 
Sąjungos teise ir nesusijusiais su 
pavojumi žmonių ir gyvūnų sveikatai bei 
aplinkai, nes toks pavojus pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 jau 
vertinamas Sąjungos lygmeniu. Tokia 
galimybė nebus teikiama auginti skirtų 
GMO atveju, nes šis klausimas jau 
reglamentuojamas Direktyvos 2001/18/EB 
pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 
2015/412;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. priežastys, dėl kurių reikėjo Direktyva 
(ES) 2015/412 iš dalies keisti Direktyvos 
2001/18/EB nuostatas dėl GMO auginimo, 
yra aktualios ir kitiems GMO bei 
genetiškai modifikuotam maistui ir 
pašarams, reglamentuojamiems 
Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003. Iš tiesų 
visada balsavimo atitinkamame komitete ar 
Taryboje dėl įgyvendinimo sprendimų, 
kuriais leidžiama naudoti Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatytus ir ne auginti 
skirtus produktus, rezultatas – „nuomonės 
nėra“ (nepasiekta kvalifikuota balsų 
dauguma), be to, yra valstybių narių, 
kuriose naudoti šiuos produktus yra 
draudžiama. Atsižvelgiant į šiuos 
veiksnius, tikslinga iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kad 
valstybės narės galėtų apriboti ar uždrausti 
GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimą visoje savo teritorijoje ar 
jos dalyje, remiantis įtikinamais 
argumentais, derančiais su Sąjungos teise 
ir nesusijusiais su pavojumi žmonių ir 
gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nes toks 
pavojus pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 jau vertinamas Sąjungos 
lygmeniu. Tokia galimybė nebus teikiama 
auginti skirtų GMO atveju, nes šis 
klausimas jau reglamentuojamas 
Direktyvos 2001/18/EB pakeitimais, 
padarytais Direktyva (ES) 2015/412;

7. priežastys, dėl kurių reikėjo Direktyva 
(ES) 2015/412 iš dalies keisti Direktyvos 
2001/18/EB nuostatas dėl GMO auginimo, 
yra aktualios ir kitiems GMO bei 
genetiškai modifikuotam maistui ir 
pašarams, reglamentuojamiems 
Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003. Iš tiesų 
visada balsavimo atitinkamame komitete ar 
Taryboje dėl įgyvendinimo sprendimų, 
kuriais leidžiama naudoti Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatytus ir ne auginti 
skirtus produktus, rezultatas – „nuomonės 
nėra“ (nepasiekta kvalifikuota balsų 
dauguma), be to, yra valstybių narių, 
kuriose naudoti šiuos produktus yra 
draudžiama. Atsižvelgiant į šiuos 
veiksnius, tikslinga iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2009, kad 
valstybės narės galėtų apriboti ar uždrausti 
GMO ir genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimą savo teritorijoje ar jos 
dalyje, remiantis atitinkamos valstybės 
narės nacionaline teise;

Or. fr

Pakeitimas 11
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. todėl valstybėms narėms turėtų būti Išbraukta.
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leidžiama visoje savo teritorijoje ar jos 
dalyje taikyti priemones, kuriomis 
apribojamas ar uždraudžiamas GMO ir 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 
kuriems jau išduotas leidimas, arba GMO 
ir genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
grupių naudojimas, jeigu tos priemonės 
yra pagrįstos įtikinamais argumentais 
vadovaujantis Sąjungos teise ir atitinka 
proporcingumo bei nacionalinių ir
nenacionalinių produktų 
nediskriminavimo principus bei SESV 34 
straipsnio, 36 straipsnio ir 216 straipsnio 
2 dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 12
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pagal šį reglamentą priimtos 
apribojimo ar uždraudimo priemonės yra 
taikomos genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimui, o ne jų laisvam 
judėjimui ir importui;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 13
Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pagal šį reglamentą priimtos 
apribojimo ar uždraudimo priemonės yra 
taikomos genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimui, o ne jų laisvam
judėjimui ir importui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pagal šį reglamentą priimtos 
apribojimo ar uždraudimo priemonės yra 
taikomos genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimui, o ne jų laisvam 
judėjimui ir importui;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 15
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pagal šį reglamentą priimtos 
apribojimo ar uždraudimo priemonės yra 
taikomos genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų naudojimui, o ne jų laisvam 
judėjimui ir importui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. laikantis Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatytos leidimų 
išdavimo tvarkos užtikrinamas žmonių ir 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis yra grindžiamas visoje Sąjungoje 
atliekamais vienodais moksliniais 
įvertinimais, ir šis reglamentas tos 
padėties neturėtų pakeisti. Kad nebūtų 
pažeidžiami Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatyti rizikos vertinimo 
ir valdymo įgaliojimai, valstybėms narėms 
turėtų būti neleidžiama naudotis su 
pavojumi sveikatai ir aplinkai susijusiais 
argumentais, kuriais naudojamasi taikant 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003, ypač jo 
10, 22 ir 34 straipsniuose, nustatytą 
tvarką;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 17
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. laikantis Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatytos leidimų 
išdavimo tvarkos užtikrinamas žmonių ir 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis yra grindžiamas visoje Sąjungoje 
atliekamais vienodais moksliniais 
įvertinimais, ir šis reglamentas tos 
padėties neturėtų pakeisti. Kad nebūtų 
pažeidžiami Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatyti rizikos vertinimo 
ir valdymo įgaliojimai, valstybėms narėms 
turėtų būti neleidžiama naudotis su 
pavojumi sveikatai ir aplinkai susijusiais 
argumentais, kuriais naudojamasi taikant 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003, ypač jo 
10, 22 ir 34 straipsniuose, nustatytą 
tvarką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. priemonėms, kurias valstybės narės 
priima pagal šį reglamentą, turėtų būti 
taikoma Sąjungos lygmens tikrinimo ir 
informacijos procedūra siekiant tinkamo 
vidaus rinkos veikimo. Atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytą Sąjungos 
tikrinimo ir informavimo lygį, nebūtina 
papildomai numatyti taikyti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB15. Šiuo reglamentu iš dalies 
pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
bus nustatyta, kad valstybės narės gali 
apriboti ar uždrausti GMO ir genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą 
visoje savo teritorijoje ar jos dalyje visu 

Išbraukta.
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leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu 
nustatytas sustabdymo laikotarpis, per 
kurį Komisija ir kitos valstybės narės 
galėjo pareikšti nuomonę apie siūlomas 
priemones, jau pasibaigė. Taigi 
atitinkama valstybė narė likus ne mažiau 
kaip 3 mėnesiams iki priemonių 
patvirtinimo turėtų perduoti Komisijai tų 
priemonių projektą, kad Komisija ir kitos 
valstybės narės galėtų pateikti pastabas, ir 
tuo laikotarpiu neturėtų nei tvirtinti, nei 
įgyvendinti tų priemonių. Pasibaigus 
nustatytam sustabdymo laikotarpiui 
valstybė narė turėtų turėti galimybę 
patvirtinti priemones tokias, kaip buvo 
pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi pagal Komisijos ar kitų valstybių 
narių pastabas. Valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė pranešti 
Komisijai apie priemones pagal šį 
reglamentą dar iki leidimo produktui, 
kuriam taikomos priemonės, įsigaliojimo, 
kad apribojimas ar draudimas įsigaliotų 
tą pačią dieną kaip Sąjungos leidimas;

__________________
15 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus, reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 
1998 7 21, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 19
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. priemonėms, kurias valstybės narės 
priima pagal šį reglamentą, turėtų būti 
taikoma Sąjungos lygmens tikrinimo ir 
informacijos procedūra siekiant tinkamo 
vidaus rinkos veikimo. Atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytą Sąjungos 
tikrinimo ir informavimo lygį, nebūtina 
papildomai numatyti taikyti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB15. Šiuo reglamentu iš dalies 
pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
bus nustatyta, kad valstybės narės gali 
apriboti ar uždrausti GMO ir genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą 
visoje savo teritorijoje ar jos dalyje visu 

11. priemonėms, kurias valstybės narės 
priima pagal šį reglamentą, turėtų būti 
taikoma Sąjungos lygmens tikrinimo ir 
informacijos procedūra siekiant tinkamo 
vidaus rinkos veikimo. Atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytą Sąjungos 
tikrinimo ir informavimo lygį, nebūtina 
papildomai numatyti taikyti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB15. Šiuo reglamentu iš dalies 
pakeitus Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
bus nustatyta, kad valstybės narės gali 
apriboti ar uždrausti GMO ir genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą 
visoje savo teritorijoje ar jos dalyje visu 
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leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu 
nustatytas sustabdymo laikotarpis, per kurį 
Komisija ir kitos valstybės narės galėjo 
pareikšti nuomonę apie siūlomas 
priemones, jau pasibaigė. Taigi atitinkama 
valstybė narė likus ne mažiau kaip 3 
mėnesiams iki priemonių patvirtinimo 
turėtų perduoti Komisijai tų priemonių 
projektą, kad Komisija ir kitos valstybės 
narės galėtų pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu neturėtų nei tvirtinti, nei 
įgyvendinti tų priemonių. Pasibaigus 
nustatytam sustabdymo laikotarpiui 
valstybė narė turėtų turėti galimybę 
patvirtinti priemones tokias, kaip buvo 
pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi pagal Komisijos ar kitų valstybių 
narių pastabas. Valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė pranešti 
Komisijai apie priemones pagal šį 
reglamentą dar iki leidimo produktui, 
kuriam taikomos priemonės, įsigaliojimo, 
kad apribojimas ar draudimas įsigaliotų tą 
pačią dieną kaip Sąjungos leidimas;

leidimo galiojimo laikotarpiu, jeigu 
nustatytas sustabdymo laikotarpis, per kurį 
Komisija ir kitos valstybės narės galėjo 
pareikšti nuomonę apie siūlomas 
priemones, jau pasibaigė. Taigi atitinkama 
valstybė narė likus ne mažiau kaip 3 
mėnesiams iki priemonių patvirtinimo 
turėtų perduoti Komisijai tų priemonių 
projektą, kad Komisija ir kitos valstybės 
narės galėtų pateikti pastabas. Pasibaigus 
nustatytam sustabdymo laikotarpiui 
valstybė narė turėtų turėti galimybę 
patvirtinti priemones tokias, kaip buvo 
pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi pagal Komisijos ar kitų valstybių 
narių pastabas. Valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė pranešti 
Komisijai apie priemones pagal šį 
reglamentą dar iki leidimo produktui, 
kuriam taikomos priemonės, įsigaliojimo, 
kad apribojimas ar draudimas įsigaliotų tą 
pačią dieną kaip Sąjungos leidimas;

__________________ __________________
15 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

15 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus, reglamentus ir informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

Or. it

Pakeitimas 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. jeigu produktas buvo teisėtai 
naudojamas iki valstybėms narėms 
priimant priemones pagal šį reglamentą, 
ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų 
suteikti pakankamai laiko pašalinti 
produktus iš rinkos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 21
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. jeigu produktas buvo teisėtai 
naudojamas iki valstybėms narėms 
priimant priemones pagal šį reglamentą, 
ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų 
suteikti pakankamai laiko pašalinti 
produktus iš rinkos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. pagal šį reglamentą priimtos 
priemonės, kuriomis apribojamas ar 
uždraudžiamas GMO ir genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas, 
neturėtų daryti poveikio tokių produktų ir 
iš jų pagamintų produktų naudojimui 
kitose valstybėse narėse. Be to, šis 
reglamentas ir pagal jį patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu kituose 
produktuose, ir šiuos reikalavimus 
atitinkančių produktų pateikimui rinkai ir 
naudojimui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. pagal šį reglamentą priimtos 
priemonės, kuriomis apribojamas ar 
uždraudžiamas GMO ir genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas, 
neturėtų daryti poveikio tokių produktų ir 
iš jų pagamintų produktų naudojimui 

(13) šis reglamentas ir pagal jį patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu kituose 
produktuose, ir šiuos reikalavimus 
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kitose valstybėse narėse. Be to, šis 
reglamentas ir pagal jį patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu kituose 
produktuose, ir šiuos reikalavimus 
atitinkančių produktų pateikimui rinkai ir 
naudojimui;

atitinkančių produktų pateikimui rinkai ir 
naudojimui;

Or. fr

Pakeitimas 24
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 
turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
José Bové
Verts/ALE frakcijos vardu
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, Estefanía 
Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 Reglamentas 182/2011 iš dalies keičiamas 
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įterpiamas šis straipsnis: taip:

1) Įterpiama ši 11a konstatuojamoji dalis:

11a. GMO leidimų, išduodamų pagal 
Direktyvą 2001/18 arba Reglamentą 
Nr. 1829/2003, sritis yra vienintelė, 
kurioje paprastai nei atsakingas 
komitetas, nei Taryba nepateikia 
nuomonės (trūksta kvalifikuotos balsų 
daugumos, kad būtų pritarta ar nepritarta 
leidimo išdavimui). Kadangi ši sritis yra 
labai aktuali Europos Sąjungos 
piliečiams, Komisijai reikia aiškaus 
nurodymo, kaip elgtis tokiais atvejais;

2) 14 konstatuojamoji dalis keičiama taip:

14. svarstydama kitų įgyvendinimo aktų 
projektų, susijusių su ypatingai svarbiais 
sektoriais, visų pirma mokesčių, vartotojų 
sveikatos, maisto saugos ir aplinkos 
apsaugos, priėmimo klausimą, Komisija, 
siekdama rasti suderintą sprendimą, kiek 
įmanoma stengsis neprieštarauti bet 
kokiai pozicijai, pagal kurią įgyvendinimo 
aktas pripažįstamas netinkamu, kuri gali 
susiformuoti apeliaciniame komitete. 
Svarbioje GMO leidimų srityje neturėtų 
būti priimtas joks įgyvendinimo akto 
projektas, kuriuo suteikiamas GMO 
leidimas, jei jam prieštaraujama paprasta 
komitetą sudarančių narių balsų 
dauguma;

3) 6 straipsnyje įterpiama tokia 3a dalis:

3a) Jei pagal 3 dalies antrą punktą 
nuomonė nepateikiama ir jei 
įgyvendinimo akto projektas susijęs su 
prašymu išduoti GMO leidimą pagal 
Direktyvą 2001/18 arba Reglamentą 
Nr. 1829/2003, Komisija įgyvendinimo 
akto projekto nepriima.

4) 11 straipsnyje įterpiama ši antra 
pastraipa:

Jei įgyvendinimo akto projektas susijęs su 
prašymu išduoti GMO leidimą pagal 
Direktyvą 2001/18 arba Reglamentą 
Nr. 1829/2003 ir jei Europos Parlamentas 
leidimo išdavimui nepritarė, pvz., 
pateikdamas rezoliuciją, Komisija 
įgyvendinimo akto projekto nepriima.

Or. en

Pagrindimas

Būdamas kandidatu, Komisijos pirmininkas nurodė, kad jis patikslins GMO leidimų išdavimo 
taisykles, kad būtų labiau atsižvelgta į valstybių narių daugumos nuomones. 2014 m. liepos mėn. 
EP plenarinėje sesijoje jis nurodė: „Pasirūpinsiu, kad būtų peržiūrėtos įvairių GMO leidimų 
išdavimo procedūrinės taisyklės. Nenorėčiau, kad Komisija galėtų priimti sprendimą, jei 
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valstybių narių dauguma jos nepaskatino to daryti.“ Šiuo pakeitimu būtų užtikrinama, kad 
pažadas būtų vykdomas, o šiuo pasiūlymu jis nevykdomas.

Pakeitimas 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali priimti priemones, 
kuriomis būtų apribojamas ar 
uždraudžiamas 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų,
kuriuos leista naudoti pagal šį 
reglamentą, naudojimas, jei šios 
priemonės yra:

1. Valstybės narės gali patvirtinti 
priemones, kuriomis būtų apribojamas ar 
uždraudžiamas 3 straipsnio 1 dalyje ir 
15 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų 
naudojimas.

Or. fr

Pakeitimas 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrįstos įtikinamais argumentais, 
atitinkančiais Sąjungos teisę ir jokiais 
būdais neprieštarauja pagal šį reglamentą 
atliktam rizikos vertinimui;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) proporcingos ir nediskriminuojančios. Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas priemones ketinanti 
priimti valstybė narė pirmiausia pateikia 
Komisijai tų priemonių projektą ir jas 
tinkamai pagrindžia. Komisija 
nedelsdama praneša kitoms valstybėms 
narėms apie planuojamas priemones ir jų 
pagrindimą. Valstybė narė gali pateikti 
priemonių projektą ir jas pagrįsti iki 7 ir 
19 straipsniuose nustatytos leidimų 
išdavimo procedūros pabaigos.

Išbraukta.

3 mėnesių laikotarpiu nuo priemonių 
projekto ir susijusios informacijos 
pateikimo Komisijai dienos laikantis 
pirmos pastraipos nuostatų:

a) valstybė narė netvirtina ir neįgyvendina 
tų priemonių;

b) Komisija ir kitos valstybės narės gali 
priemonių projektą pateikusiai valstybei 
narei pateikti, jų nuomone, tinkamų 
pastabų.

Or. fr

Pakeitimas 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio 1 dalį priimtomis 
priemonėmis turi būti suteikiama 
pakankamai laiko, per kurį būtų galima 
sunaudoti 3 straipsnio 1 dalyje ir 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, 
kuriems taikomos tos priemonės ir 
kuriuos galima teisėtai naudoti iki 
priemonių patvirtinimo dienos, atsargas.

Išbraukta.

Or. fr
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