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Grozījums Nr. 1
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu un 
291. panta 3. punktu,

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu ĢMO atļaujas piešķiršanas procedūru, ir jāmaina Regula Nr. 182/2011, kura 
pamatojas uz 291. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 2
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) aicina Komisiju pusgada laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu ar mērķis 
Savienības vai dalībvalsts līmenī ierobežot 
vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas 
un barības izmantošanu, kurš atbilstu 
Eiropas Savienības tiesību aktiem un 
Savienības starptautiskajām saistībām un 
kurā ir iekļauti racionāli un paredzami 
noteikumi;

Or. hu
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Grozījums Nr. 3
Norbert Erdős

Regulas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) aicina Komisiju sagatavot 
priekšlikumus, kā Eiropā palielināt 
barības ražošanu un pēc iespējas ātrāk 
izbeigt to, ka Eiropa nespēj sevi apgādāt 
ar barību; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāiesniedz šie priekšlikumi vēlākais līdz ar 
kopējās lauksaimniecības politikas 
vidusposma pārskatu, iekļaujot tos šajā 
pārskatā;

Or. hu

Grozījums Nr. 4
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Gan ar Direktīvu 2001/18/EK, gan 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir iedibināta 
Savienības līmeņa centralizēta procedūra,
kurā Komisijai ir tiesības pieņemt 
īstenošanas lēmumus, ar ko, pamatojoties 
uz novērtējumu par potenciālajiem riskiem, 
ko ĢMO un ģenētiski modificēta pārtika 
un barība varētu radīt cilvēka vai dzīvnieku 
veselībai vai videi, apmierina vai noraida 
pieteikumu uz to atļauju. Regula (EK) 
Nr. 1829/2003 arī paredz, ka attiecīgā 
gadījumā var ņemt vērā citus pamatotus 
faktorus.

(2) Gan ar Direktīvu 2001/18/EK, gan 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir iedibināta 
Savienības līmeņa centralizēta procedūra,
saskaņā ar kuru Komisijai ir tiesības 
pieņemt īstenošanas lēmumus, ar ko, 
pamatojoties uz novērtējumu par 
potenciālajiem riskiem, ko ĢMO un 
ģenētiski modificēta pārtika un barība 
varētu radīt cilvēka vai dzīvnieku veselībai 
vai videi, apmierina vai noraida pieteikumu 
uz to atļauju. Gan Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003, gan Regulā Nr. 178/2002 
ir noteikums, ka Komisijai, iesniedzot 
lēmuma projektu, jāņem vērā citi pamatoti 
faktori.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ģenētiskās inženierijas izmantošana 
attiecībā uz augiem un pārtiku un barību ir 
jautājums, attiecībā uz kuru dalībvalstu 
viedokļi nesaskan, un tas atspoguļojas 
lēmumu pieņemšanas procedūrā, kuras 
iznākumā piešķir ĢMO un ģenētiski
modificētas pārtikas un barības atļaujas.
Komiteju vai Padomes balsojumu rezultāti 
liecina, ka kopš Regulas (EK) 
Nr. 1829/2003 piemērošanas datuma
nekad nav bijis kvalificēta balsu vairākuma 
ne par, ne pret šo produktu atļaujas 
piešķiršanu. Tāpēc procedūras beigās 
Komisija saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem atļauju ir piešķīrusi bez 
dalībvalstu komitejas atzinuma atbalsta.

(4) Ģenētiskās inženierijas izmantošana 
attiecībā uz augiem un pārtiku un barību ir 
jautājums, attiecībā uz kuru dalībvalstu 
viedokļi nesaskan, un tas atspoguļojas 
lēmumu pieņemšanas procedūrā, kuras 
iznākumā piešķir atļauju ĢMO 
audzēšanai un atļauju ģenētiski 
modificētai pārtikai un barībai. Komiteju 
vai Padomes balsojumu rezultāti liecina, ka 
nekad nav bijis kvalificēta balsu vairākuma 
ne par, ne pret šo produktu atļaujas 
piešķiršanu. Līdz šim procedūras beigās 
Komisija saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem atļauju ir piešķīrusi bez 
dalībvalstu komitejas atzinuma atbalsta. 
Tomēr, tā kā šo jautājumu Eiropas 
iedzīvotāji uztver ļoti saasināti, Komisijai 
nepieciešami skaidri norādījumi, kā 
rīkoties šādās situācijās. Tādēļ ir attiecīgi 
jāmaina Regula Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 6
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kad attiecībā uz kādu ĢMO vai 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību 
saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir piešķirta 
atļauja, dalībvalstis minētā produkta brīvu 
apgrozību savā teritorijā nevar aizliegt, 
ierobežot vai kavēt nekā citādi kā vien 
saskaņā ar stingriem Savienības tiesību 
aktos paredzētiem nosacījumiem, kas 
prasa sniegt pierādījumus par nopietnu 
risku veselībai vai videi. Dažas dalībvalstis 
ir izmantojušas drošības klauzulas un 
ārkārtas pasākumus, kas attiecīgi 
paredzēti Direktīvas 2001/18/EK 23. pantā 
un Regulas (EK) Nr. 1829/2003 34. pantā. 
Citas ir izmantojušas LESD 114. panta 5. 
un 6. punktā paredzēto paziņošanas 
procedūru, kuru arī ir prasīts pamatot ar 
jauniem zinātnes datiem attiecībā uz vides 
vai darba vides aizsardzību. Vēl citas 
dalībvalstis ir pieņēmušas vienpusējus 
aizliegumus. Daži no šiem pasākumiem ir 
apstrīdēti dalībvalstu tiesās vai Tiesā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kad attiecībā uz kādu ĢMO vai 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību 
saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir piešķirta 
atļauja, dalībvalstis minētā produkta brīvu 
apgrozību savā teritorijā nevar aizliegt, 
ierobežot vai kavēt nekā citādi kā vien 
saskaņā ar stingriem Savienības tiesību 
aktos paredzētiem nosacījumiem, kas 
prasa sniegt pierādījumus par nopietnu 

(5) Kad attiecībā uz kādu ĢMO vai 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību 
saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir piešķirta 
atļauja, dalībvalstis minētā produkta brīvu 
apgrozību savā teritorijā var aizliegt, 
ierobežot vai kavēt.
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risku veselībai vai videi. Dažas dalībvalstis 
ir izmantojušas drošības klauzulas un 
ārkārtas pasākumus, kas attiecīgi 
paredzēti Direktīvas 2001/18/EK 23. pantā 
un Regulas (EK) Nr. 1829/2003 34. pantā. 
Citas ir izmantojušas LESD 114. panta 
5. un 6. punktā paredzēto paziņošanas 
procedūru, kuru arī ir prasīts pamatot ar 
jauniem zinātnes datiem attiecībā uz vides 
vai darba vides aizsardzību. Vēl citas 
dalībvalstis ir pieņēmušas vienpusējus 
aizliegumus. Daži no šiem pasākumiem ir 
apstrīdēti dalībvalstu tiesās vai Tiesā.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pavisam nesen sakarā ar 2015. gada 
13. martā pieņemto 
Direktīvu (ES) 2015/41214, ar kuru 
grozīja Direktīvu 2001/18/EK, 
dalībvalstīm dodot iespēju ierobežot vai 
aizliegt ĢMO audzēšanu to teritorijā, 
stāvoklis attiecībā uz audzēšanai 
paredzētiem ĢMO ir mainījies. Galvenais 
jauno noteikumu nolūks ir dalībvalstīm 
dot iespēju izlemt, vai tās vēlas vai nevēlas 
atļaut ģenētiski modificētu kultūraugu 
audzēšanu to teritorijā, neskarot 
Savienības ĢMO atļauju piešķiršanas 
sistēmā paredzēto riska novērtēšanu. 
Grozījumu nolūks bija tirgus 
dalībniekiem sagādāt vairāk 
paredzamības un ierobežot to, ka 
dalībvalstis izmanto 
Direktīvas 2001/18/EK 23. pantā un 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 34. pantā 

svītrots



PE565.017v01-00 8/22 AM\1069323LV.doc

LV

paredzētās drošības klauzulas. Tika arī 
gaidīts, ka šie grozījumi pozitīvi ietekmēs 
lēmumu pieņemšanas procedūru attiecībā 
uz audzēšanai paredzētu ĢMO atļauju 
piešķiršanu.

__________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 11. marta Direktīva (ES) 2015/412, 
ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza 
attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var 
ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu 
organismu (ĢMO) audzēšanu savā 
teritorijā (OV L 68, 13.3.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 9
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iemesli grozījumiem, kas 
Direktīvā 2001/18/EK ar Direktīvu (ES) 
2015/412 izdarīti attiecībā uz audzēšanai 
paredzētiem ĢMO, ir būtiski arī attiecībā 
uz tādiem citiem ĢMO un ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 1829/2003. 
Proti, attiecīgās komitejas vai Padomes 
balsojumā par īstenošanas lēmumu 
attiecībā uz atļaujas piešķiršanu 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
reglamentētiem un audzēšanai 
neparedzētiem produktiem iznākums 
vienmēr ir "atzinumu nesniegt" (ne par, 
ne pret atļaujas piešķiršanu nav 
kvalificēta balsu vairākuma), un ir arī 
dalībvalstis, kurās šo produktu lietošana 
ir aizliegta. Ņemot vērā minēto, 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 ir lietderīgi 

svītrots
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grozīt, lai dalībvalstīm dotu iespēju 
ierobežot vai aizliegt ĢMO un ģenētiski 
modificētas barības un pārtikas lietošanu 
visā to teritorijā vai tās daļā, pamatojoties 
uz imperatīviem iemesliem, kas ir saderīgi 
ar Savienības tiesību aktiem — bez sakara 
ar riskiem cilvēka un dzīvnieku veselībai 
un videi, jo tie jau ir novērtēti Savienības 
līmenī saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003. Šai iespējai nevajadzētu 
attiekties uz audzēšanai paredzētiem 
ĢMO, ko jau reglamentē 
Direktīvā 2001/18/EK ar Direktīvu (ES) 
2015/412 izdarītie grozījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iemesli grozījumiem, kas 
Direktīvā 2001/18/EK ar Direktīvu (ES) 
2015/412 izdarīti attiecībā uz audzēšanai 
paredzētiem ĢMO, ir būtiski arī attiecībā 
uz tādiem citiem ĢMO un ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 1829/2003.
Proti, attiecīgās komitejas vai Padomes 
balsojumā par īstenošanas lēmumu 
attiecībā uz atļaujas piešķiršanu 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
reglamentētiem un audzēšanai 
neparedzētiem produktiem iznākums 
vienmēr ir "atzinumu nesniegt" (ne par, ne 
pret atļaujas piešķiršanu nav kvalificēta 
balsu vairākuma), un ir arī dalībvalstis, 
kurās šo produktu lietošana ir aizliegta.
Ņemot vērā minēto, Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 ir lietderīgi grozīt, lai 
dalībvalstīm dotu iespēju ierobežot vai 
aizliegt ĢMO un ģenētiski modificētas 
barības un pārtikas lietošanu visā to 

(7) Iemesli grozījumiem, kas 
Direktīvā 2001/18/EK ar Direktīvu (ES) 
2015/412 izdarīti attiecībā uz audzēšanai 
paredzētiem ĢMO, ir būtiski arī attiecībā 
uz tādiem citiem ĢMO un ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, ko 
reglamentē Regula (EK) Nr. 1829/2003.
Proti, attiecīgās komitejas vai Padomes 
balsojumā par īstenošanas lēmumu 
attiecībā uz atļaujas piešķiršanu 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
reglamentētiem un audzēšanai 
neparedzētiem produktiem iznākums 
vienmēr ir "atzinumu nesniegt" (ne par, ne 
pret atļaujas piešķiršanu nav kvalificēta 
balsu vairākuma), un ir arī dalībvalstis, 
kurās šo produktu lietošana ir aizliegta.
Ņemot vērā minēto, Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003 ir lietderīgi grozīt, lai 
dalībvalstīm dotu iespēju ierobežot vai 
aizliegt ĢMO un ģenētiski modificētas 
barības un pārtikas lietošanu visā to 
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teritorijā vai tās daļā, pamatojoties uz
imperatīviem iemesliem, kas ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem — bez sakara ar 
riskiem cilvēka un dzīvnieku veselībai un 
videi, jo tie jau ir novērtēti Savienības 
līmenī saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003. Šai iespējai nevajadzētu 
attiekties uz audzēšanai paredzētiem 
ĢMO, ko jau reglamentē 
Direktīvā 2001/18/EK ar Direktīvu (ES) 
2015/412 izdarītie grozījumi.

teritorijā vai tās daļā, pamatojoties uz
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc būtu jāatļauj dalībvalstīm 
pieņemt pasākumus, kas visā to teritorijā 
vai tās daļā ierobežo vai aizliedz lietot 
tādu ĢMO vai ģenētiski modificētu 
pārtiku vai barību vai tādu ĢMO vai 
ģenētiski modificētas pārtikas vai barības 
grupu, attiecībā uz ko tikusi piešķirta 
atļauja, ja vien šādi pasākumi ir 
argumentēti un pamatoti ar Savienības 
tiesību aktiem atbilstošiem imperatīviem 
iemesliem un atbilst proporcionalitātes 
principam, vietējo produktu un ārvalstu 
produktu nediskriminēšanas principam 
un LESD 34. un 36. pantam un 
216. panta 2. daļai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Aldo Patriciello
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar šo regulu pieņemtiem 
ierobežojumiem vai aizliegumiem būtu 
jāattiecas uz ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu, nevis uz tās 
brīvu apgrozību un importēšanu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 13
Tibor Szanyi

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar šo regulu pieņemtiem 
ierobežojumiem vai aizliegumiem būtu 
jāattiecas uz ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu, nevis uz tās 
brīvu apgrozību un importēšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar šo regulu pieņemtiem 
ierobežojumiem vai aizliegumiem būtu 
jāattiecas uz ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu, nevis uz tās 
brīvu apgrozību un importēšanu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 15
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar šo regulu pieņemtiem 
ierobežojumiem vai aizliegumiem būtu 
jāattiecas uz ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu, nevis uz tās 
brīvu apgrozību un importēšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 
paredzētās atļaujas piešķiršanas 
procedūras starpniecību panāktajam 
cilvēka vai dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmenim nepieciešama visā 
Savienības teritorijā vienota zinātniska 
novērtēšana, un šai regulai aprakstītā 
situācija nebūtu jāgroza. Tātad, lai 
izvairītos no jebkādas traucējošas 
mijiedarbības ar riska vērtētāju un riska 
pārvaldītāju kompetencēm, kas tiem 
piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003, dalībvalstīm nebūtu 
jāatļauj izmantot pamatojumus, kas 
saistīti ar veselības un vides riskiem, kuri 
būtu jānovērš saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003 un jo īpaši tās 10., 22. un 
34. pantā iedibināto procedūru.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 17
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 
paredzētās atļaujas piešķiršanas 
procedūras starpniecību panāktajam 
cilvēka vai dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmenim nepieciešama visā 
Savienības teritorijā vienota zinātniska 
novērtēšana, un šai regulai aprakstītā 
situācija nebūtu jāgroza. Tātad, lai 
izvairītos no jebkādas traucējošas 
mijiedarbības ar riska vērtētāju un riska 
pārvaldītāju kompetencēm, kas tiem 
piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003, dalībvalstīm nebūtu 
jāatļauj izmantot pamatojumus, kas 
saistīti ar veselības un vides riskiem, kuri 
būtu jānovērš saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003 un jo īpaši tās 10., 22. un 
34. pantā iedibināto procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pasākumi, ko dalībvalstis pieņem 
saskaņā ar šo regulu, iekšējā tirgus 
darbības nodrošināšanas aspektā būtu 
jāizskata Savienības līmeņa uzraudzības 
un informācijas sniegšanas procedūrā. 
Ņemot vērā šajā regulā paredzēto 
uzraudzības un informācijas sniegšanas 
līmeni, nav papildus jāparedz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
98/34/EK15 piemērošana. Regulā (EK) 
Nr. 1829/2003 ar šo regulu izdarītie 
grozījumi paredz, ka dalībvalstis ĢMO vai 
ģenētiski modificētas pārtikas un barības 
lietošanu visā to teritorijā vai tās daļā var 
uz visu atļaujas derīguma laiku ierobežot 
vai aizliegt, ja vien ir pagājis noteikts 
nogaides laikposms, kurā Komisijai un 
citām dalībvalstīm ir dota iespēja 
ierosinātos pasākumus komentēt. 
Tādējādi attiecīgajai dalībvalstij vismaz 
3 mēnešus pirms pasākumu pieņemšanas 
būtu Komisijai jāpaziņo minēto pasākumu 
projekts, lai Komisijai un citām 
dalībvalstīm būtu iespēja to komentēt, un 
šajā laikposmā tai būtu jāatturas no 
minēto pasākumu pieņemšanas un 
īstenošanas. Noteiktajam nogaides 
laikposmam beidzoties, dalībvalstij būtu 
jāspēj pieņemt tādus pasākumus, kādi 
sākumā ierosināti, vai tādus, kas grozīti, 
ņemot vērā Komisijas vai dalībvalstu 
komentārus. Dalībvalstīm būtu jādod 
iespēja šai regulai atbilstošus pasākumus 
Komisijai paziņot, pirms pasākumu 
skartajam produktam piešķir atļauju, lai 
ierobežojums vai aizliegums sāktu 
darboties no Savienības atļaujas spēkā 
stāšanās datuma.

svītrots

__________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/34/EK (1998. gada 
22. jūnijs), kas nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko standartu un 
noteikumu, un Informācijas sabiedrības 
pakalpojumu noteikumu sfērā (OV L 204, 
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21.7.1998., 37. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 19
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pasākumi, ko dalībvalstis pieņem 
saskaņā ar šo regulu, iekšējā tirgus 
darbības nodrošināšanas aspektā būtu 
jāizskata Savienības līmeņa uzraudzības un 
informācijas sniegšanas procedūrā. Ņemot 
vērā šajā regulā paredzēto uzraudzības un 
informācijas sniegšanas līmeni, nav 
papildus jāparedz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 98/34/EK15

piemērošana. Regulā (EK) Nr. 1829/2003 
ar šo regulu izdarītie grozījumi paredz, ka 
dalībvalstis ĢMO vai ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu visā to 
teritorijā vai tās daļā var uz visu atļaujas 
derīguma laiku ierobežot vai aizliegt, ja 
vien ir pagājis noteikts nogaides laikposms, 
kurā Komisijai un citām dalībvalstīm ir 
dota iespēja ierosinātos pasākumus 
komentēt. Tādējādi attiecīgajai dalībvalstij 
vismaz 3 mēnešus pirms pasākumu 
pieņemšanas būtu Komisijai jāpaziņo 
minēto pasākumu projekts, lai Komisijai 
un citām dalībvalstīm būtu iespēja to 
komentēt, un šajā laikposmā tai būtu 
jāatturas no minēto pasākumu 
pieņemšanas un īstenošanas. Noteiktajam 
nogaides laikposmam beidzoties, 
dalībvalstij būtu jāspēj pieņemt tādus 
pasākumus, kādi sākumā ierosināti, vai 
tādus, kas grozīti, ņemot vērā Komisijas 
vai dalībvalstu komentārus. Dalībvalstīm 
būtu jādod iespēja šai regulai atbilstošus 
pasākumus Komisijai paziņot, pirms 
pasākumu skartajam produktam piešķir 
atļauju, lai ierobežojums vai aizliegums 

(11) Pasākumi, ko dalībvalstis pieņem 
saskaņā ar šo regulu, iekšējā tirgus 
darbības nodrošināšanas aspektā būtu 
jāizskata Savienības līmeņa uzraudzības un 
informācijas sniegšanas procedūrā. Ņemot 
vērā šajā regulā paredzēto uzraudzības un 
informācijas sniegšanas līmeni, nav 
papildus jāparedz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 98/34/EK15

piemērošana. Regulā (EK) Nr. 1829/2003 
ar šo regulu izdarītie grozījumi paredz, ka 
dalībvalstis ĢMO vai ģenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu visā to 
teritorijā vai tās daļā var uz visu atļaujas 
derīguma laiku ierobežot vai aizliegt, ja 
vien ir pagājis noteikts nogaides laikposms, 
kurā Komisijai un citām dalībvalstīm ir 
dota iespēja ierosinātos pasākumus 
komentēt. Tādējādi attiecīgajai dalībvalstij 
vismaz 3 mēnešus pirms pasākumu 
pieņemšanas būtu Komisijai jāpaziņo 
minēto pasākumu projekts, lai Komisijai 
un citām dalībvalstīm būtu iespēja to 
komentēt. Noteiktajam nogaides 
laikposmam beidzoties, dalībvalstij būtu 
jāspēj pieņemt tādus pasākumus, kādi 
sākumā ierosināti, vai tādus, kas grozīti, 
ņemot vērā Komisijas vai dalībvalstu 
komentārus. Dalībvalstīm būtu jādod 
iespēja šai regulai atbilstošus pasākumus 
Komisijai paziņot, pirms pasākumu 
skartajam produktam piešķir atļauju, lai 
ierobežojums vai aizliegums sāktu 
darboties no Savienības atļaujas spēkā 
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sāktu darboties no Savienības atļaujas 
spēkā stāšanās datuma.

stāšanās datuma.

__________________ __________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), 
kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu, un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 
37. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), 
kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 
37. lpp.).

Or. it

Grozījums Nr. 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja kāds produkts ticis likumīgi lietots, 
pirms kāda dalībvalsts pieņēmusi 
pasākumus saskaņā ar šo regulu, tirgus 
dalībniekiem būtu jāatvēl pietiekams 
laiks, kurā tie varētu pakāpeniski izbeigt 
produkta klātbūtni tirgū.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 21
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja kāds produkts ticis likumīgi lietots, 
pirms kāda dalībvalsts pieņēmusi 
pasākumus saskaņā ar šo regulu, tirgus 
dalībniekiem būtu jāatvēl pietiekams 

svītrots
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laiks, kurā tie varētu pakāpeniski izbeigt 
produkta klātbūtni tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 22
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar šo regulu pieņemti 
pasākumi, kas ierobežo vai aizliedz ĢMO 
vai ģenētiski modificētas barības un 
pārtikas lietošanu, nedrīkstētu ietekmēt šo 
produktu un to patērēšanā iegūtu 
produktu lietošanu citās dalībvalstīs. 
Turklāt šī regula un saskaņā ar to 
pieņemtie valstu pasākumi nedrīkstētu 
skart Savienības tiesību aktu prasības, kas 
attiecas uz ģenētiski modificēta materiāla 
nejaušu un tehniski nenovēršamu 
klātbūtni citos produktos, un tie arī 
nedrīkstētu skart šīm prasībām atbilstošu 
produktu laišanu tirgū un lietošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar šo regulu pieņemti 
pasākumi, kas ierobežo vai aizliedz ĢMO 
vai ģenētiski modificētas barības un 
pārtikas lietošanu, nedrīkstētu ietekmēt šo 

(13) Šī regula un saskaņā ar to pieņemtie 
valstu pasākumi nedrīkstētu skart 
Savienības tiesību aktu prasības, kas 
attiecas uz ģenētiski modificēta materiāla 
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produktu un to patērēšanā iegūtu 
produktu lietošanu citās dalībvalstīs. 
Turklāt šī regula un saskaņā ar to 
pieņemtie valstu pasākumi nedrīkstētu 
skart Savienības tiesību aktu prasības, kas 
attiecas uz ģenētiski modificēta materiāla 
nejaušu un tehniski nenovēršamu klātbūtni 
citos produktos, un tie arī nedrīkstētu skart 
šīm prasībām atbilstošu produktu laišanu 
tirgū un lietošanu.

nejaušu un tehniski nenovēršamu klātbūtni 
citos produktos, un tie arī nedrīkstētu skart 
šīm prasībām atbilstošu produktu laišanu 
tirgū un lietošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regula (EK) Nr. 1829/2003 būtu 
attiecīgi jāgroza,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 26
José Bové
Zaļo/ALE grupas vārdā
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā (EK) Nr. 1829/2003 iekļauj šādu 
pantu:

Ar šo Regulu Nr. 182/2011 groza šādi:

(1) regulā iekļauj šādu 11.a apsvērumu:

(11a) ĢMO atļaujas piešķiršanas joma, 
vai nu tā tiek reglamentēta ar 
Direktīvu 2001/18 vai Regulu 
Nr. 1829/2003, ir vienīgā joma, kurā 
regulāri ne atbildīgā komiteja, ne Padome 
nenonāk pie atzinuma (nav kvalificēta 
vairākuma gan attiecībā uz 
apstiprināšanu, gan aizliegšanu). Tā kā šo 
jautājumu Eiropas iedzīvotāji uztver ļoti 
saasināti, Komisijai nepieciešami skaidri 
norādījumi, kā rīkoties šādās situācijās.

(2) 14. apsvērums ir mainīts sekojoši:

(14) Apspriežot jautājumu par citu 
īstenošanas aktu projektu pieņemšanu 
īpaši jutīgās jomās, it sevišķi nodokļu, 
patērētāju veselības, pārtikas nekaitīguma 
un vides aizsardzības jomā, Komisija, lai 
rastu līdzsvarotu risinājumu, pēc iespējas 
darbosies tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja 
ir pretrunā jebkādai dominējošai nostājai 
pret īstenošanas akta piemērotību, kura 
varētu rasties pārsūdzības komitejā.  
Attiecībā uz saasināto uztveri saistībā ar 
atļauju piešķiršanu ĢMO, nevajadzētu 
pieņemt nevienu īstenošanas akta 
projektu par atļaujas piešķiršanu ĢMO, 
ja tas minētajā komitejā tiek noraidīts ar 
vienkāršu balsu vairākumu.

(3) regulas 6. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:

(3a) „Ja saskaņā ar 3. punkta otro daļu 
atzinums netiek sniegts un ja īstenošanas 
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akta projekts ir saistīts ar pieteikumu 
atļaujas saņemšanai ĢMO, atbilstīgi 
Direktīvas 2001/18 vai Regulas 
Nr. 1829/2003 noteikumiem Komisija šo 
īstenošanas akta projektu nepieņem.”

(4) regulas 11. pantā iekļauj šādu otro 
daļu:

„Ja īstenošanas akts attiecas uz 
pieteikumu atļaujas saņemšanai ĢMO, 
saskaņā ar Direktīvu 2001/18 vai Regulu 
Nr. 1829/2003, un ja Eiropas Parlaments 
ir paudis iebildumus pret šo atļaujas 
piešķiršanu, piemēram, pieņemot 
rezolūciju, Komisija šo īstenošanas akta 
projektu nepieņem.”

Or. en

Pamatojums

Kandidējot uz amatu, nākamais Komisijas priekšsēdētājs, apgalvoja, ka viņš pārskatīšot 
noteikumus par atļaujas piešķiršanu ĢMO, lai labāk ņemtu vērā dalībvalstu vairākuma 
viedokļus. Viņš 2014. gada ES plenārsēdē paziņoja: “Es pārliecināšos, ka tiek pārskatīti 
procedurālie noteikumi, kas reglamentē dažādo atļauju  attiecībā uz ĢMO piešķiršanu. Es 
negribētu, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu, ja vairums dalībvalstu nav atbalstījuša šādu 
darbību.” Šis grozījums nodrošinātu, ka minētais solījums tiek īstenots, jo šajā priekšlikumā 
tas netiek darīts.

Grozījums Nr. 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz 3. panta 1. punktā vai 
15. panta 1. punktā minēto un saskaņā ar 
šo regulu atļauto produktu lietošanu, ja 
vien šādi pasākumi ir:

1. Dalībvalstis var pieņemt pasākumus, kas 
ierobežo vai aizliedz 3. panta 1. punktā vai 
15. panta 1. punktā minēto produktu 
lietošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) argumentēti un pamatoti ar tādiem 
Savienības tiesību aktiem atbilstošiem 
imperatīviem iemesliem, kas nekādā 
gadījumā nav pretrunā ar riska 
novērtējumu, kurš izstrādāts saskaņā ar 
šo regulu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) proporcionāli un nediskriminējoši. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts paredzējusi pieņemt
1. punktā paredzētos pasākumus, vispirms 

svītrots
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tā Komisijai iesniedz šo pasākumu 
projektu un attiecīgo pamatojumu. 
Pasākumu projektu un attiecīgo 
pamatojumu Komisija nekavējoties paziņo 
citām dalībvalstīm. Pasākumu projektu un 
šādu informāciju dalībvalsts var iesniegt, 
pirms ir pabeigta 7. un 19. pantā 
paredzētā atļaujas piešķiršanas 
procedūra.

Laikposmā, kas ilgst 3 mēnešus no 
datuma, kad saskaņā ar pirmo daļu 
Komisijai iesniegti šo pasākumu projekti 
un informācija:

(a) šī dalībvalsts atturas no minēto 
pasākumu pieņemšanas un īstenošanas;

(b) Komisija un citas dalībvalstis 
dalībvalstij, kas iesniegusi šo pasākumu 
projektu, var izteikt jebkādus komentārus, 
ko tās uzskata par lietderīgiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šā panta 1. punktu 
pieņemtie pasākumi paredz saprātīgi ilgu 
laikposmu, kurā iespējams izlietot to 
3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā 
minēto produktu esošos krājumus, uz ko 
šādi pasākumi attiecas un ko bija likumīgi 
lietot pirms šo pasākumu pieņemšanas 
datuma.

svītrots

Or. fr


