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Pakeitimas 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
Pirma nurodomoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 
straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Dėl išimtinės nuorodos į 192 straipsnį gali sumažėti galimybė valstybei narei uždrausti GMO 
auginimą ne aplinkos apsaugos, o kitais pagrindais. Jei dvigubas pagrindas būtų atmestas, 
turbūt geriausia būtų palikti siūlomą 114 straipsnį.

Pakeitimas 35
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(-1) visoje Europos Sąjungos teritorijoje 
reikėtų uždrausti genetiškai modifikuotų 
organizmų (GMO) auginimą ir prekybą;

Or. fr

Pakeitimas 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Tos 
leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Visoje Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti pasiektas ir išsaugotas vienodas 
aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis;

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Tos 
leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Šiomis aplinkybėmis 
tinkamas teisinis pagrindas yra SESV 114 
straipsnis, kuriuo užtikrinamas toks 
visapusiškas apsaugos lygis. Tačiau visoje 
Sąjungos teritorijoje turėtų būti pasiektas ir 
išsaugotas vienodas aukštas sveikatos, 
saugos, aplinkos ir vartotojų apsaugos 
lygis;

Or. en

Pagrindimas

SESV 114 straipsniu užtikrinamas aukštas sveikatos, saugos, aplinkos ir vartotojų apsaugos 
lygis, todėl juo suteikiama visapusiška apsauga. SESV 192 straipsnio 1 dalyje susitelkiama tik 
į aplinkos aspektus, todėl tai nėra tinkamas teisinis pagrindas sprendžiant GMO klausimus.

Pakeitimas 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Šios 
leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą,
atsižvelgiant į tiesioginį, netiesioginį, 
greitą ir uždelstą bendrą GMO poveikį, 
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sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą. 
Visoje Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
pasiektas ir išlaikytas vienodas aukštas 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis;

taip pat į bendrą GMO ir jų augalų 
apsaugos produktų poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai. Šios leidimų 
išdavimo procedūros tikslas – užtikrinti 
aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, 
gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir 
vartotojų interesų apsaugos lygį ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą. Visoje 
Sąjungos teritorijoje turėtų būti pasiektas ir 
išlaikytas vienodas aukštas sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl GMO specifiškumo abejojama jų sauga. Be to, iš pradžių jie buvo auginami naudojant 
augalų apsaugos produktus. Taigi reikia iš dalies pakeisti EFSA vertinimo tvarką.

Pakeitimas 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Tos 
leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Visoje Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti pasiektas ir išlaikytas vienodas 
aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis;

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą, 
atsižvelgiant į tiesioginį, netiesioginį, 
greitą ir uždelstą poveikį, taip pat į bendrą 
ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Vadovaujantis atsargumo 
principu, tos leidimų išdavimo procedūros 
tikslas – užtikrinti aukštą žmonių gyvybės 
ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Visoje Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti pasiektas ir išlaikytas vienodas 
aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis;
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Or. en

Pagrindimas

Paaiškinami pagrindiniai rizikos vertinimo aspektai, kaip nustatyta Direktyvos 2001/18/EB II 
priede, kartu nurodant atsargumo principą.

Pakeitimas 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant auginimui skirtų GMO leidimą 
juos pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras pavojaus vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Šios 
leidimų išdavimo tvarkos tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
ir veiksmingą vidaus rinkos veikimą. 
Visoje Sąjungos teritorijoje turėtų būti 
pasiektas ir išsaugotas vienodas aukštas 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis;

(2) remiantis šiais teisės aktais, prieš 
išduodant auginimui skirtų GMO leidimą 
juos pateikti Sąjungos rinkai, atliekamas 
atskiras pavojaus vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą, 
atsižvelgiant į tiesioginį ir netiesioginį, 
staigų ir uždelstą, taip pat ilgalaikį 
kaupiamąjį poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Šios leidimų išdavimo tvarkos 
tikslas – užtikrinti aukštą žmonių gyvybės 
ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos, biologinės įvairovės ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį ir veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Visoje Sąjungos teritorijoje 
turėtų būti pasiektas ir išsaugotas vienodas 
aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis;

Or. it

Pakeitimas 40
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą. Tos 
leidimų išdavimo procedūros tikslas –
užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos veikimą. Visoje Sąjungos 
teritorijoje turėtų būti pasiektas ir 
išlaikytas vienodas aukštas sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis;

(2) pagal tą teisinę sistemą, prieš išduodant 
leidimą auginti skirtus GMO tiekti 
Sąjungos rinkai, turi būti atliekamas 
atskiras rizikos vertinimas pagal 
Direktyvos 2001/18/EB II priedą, 
atsižvelgiant į tiesioginį, netiesioginį, 
greitą ir uždelstą poveikį, taip pat į bendrą 
ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Šis rizikos vertinimas suteikia 
mokslinių rekomendacijų, kurios turi 
įtakos sprendimų priėmimo procesui, o jį 
atlikus priimamas rizikos valdymo 
sprendimas, kuriuo taip pat atsižvelgiama 
į kitus teisėtus su šiuo klausimu susijusius 
veiksnius. Tos leidimų išdavimo 
procedūros tikslas – užtikrinti aukštą 
žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį tuo pačiu užtikrinant 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas rekomendacijos projekte pateiktas 2 pakeitimas. Kadangi labai 
svarbus rizikos vertinimo ir rizikos valdymo atskyrimas „galimybės pasirinkti“ atžvilgiu, 
turėtų būti paminėtas šis principas, įtvirtintas tiek bendrajame maisto produktų srities teisės 
akte, tiek Reglamente Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų.

Pakeitimas 41
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) visų pirma Komisija ir valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinamos 2008 m. gruodžio 4 d. 
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patvirtintos Aplinkos tarybos išvados, t. y., 
kad būtų tinkamai įgyvendinami 
Direktyvos 2001/18/EB II priede nustatyti 
GMO pavojaus vertinimo teisiniai 
reikalavimai. Ypač derėtų kruopščiai 
įvertinti ilgalaikį genetiškai modifikuotų 
kultūrų poveikį aplinkai ir galimą jų 
poveikį netiksliniams organizmams; 
derėtų tinkamai atsižvelgti į 
priimančiosios aplinkos ir geografinių 
sričių, kuriose gali būti auginami 
genetiškai modifikuoti augalai, ypatumus; 
taip pat derėtų įvertinti galimas pasekmes 
aplinkai, atsirandančias dėl to, kad dėl 
herbicidams atsparių genetiškai 
modifikuotų augalų pasikeis herbicidų 
naudojimas. Konkrečiai kalbant Komisija 
turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamu laiku 
pateiktas įgyvendinimo reglamento 
projektas dėl GMO rizikos aplinkai 
vertinimo. Šis įgyvendinimo reglamentas 
neturėtų būti grindžiamas tik esminio 
lygiavertiškumo principu arba lyginamojo 
saugumo vertinimo idėja, o turėtų 
užtikrinti, kad būtų gerinama esama 
praktika, pvz., aiškiai nustatant 
tiesioginius ir netiesioginius ilgalaikius 
padarinius ir mokslines abejones;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta rekomendacijos projekte pateiktu 3 pakeitimu. Šiame pakeitime pateikiama aiškesnė 
nuoroda į ilgai lauktą teisiškai privalomą teisėkūros procedūra priimamą teisės aktą dėl 
rizikos aplinkai vertinimo, siekiant gerinti esamą praktiką.

Pakeitimas 42
Jan Huitema, Julie Girling

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Sąjungos GMO leidimų išdavimo 
sistemoje turi būti tinkamai atsižvelgiama 
į riziką ir galimybes, kurias siūlo 
inovacijos mokslo ir technologijų srityje. 
Visų pirma, nauji pokyčiai augalų 
selekcijos metodų srityje leidžia abejoti dėl 
rizikos, į kurią turėtų būti atsižvelgta. Kai 
kurie metodai, kaip antai cisgenezė, 
pasirodė esantys tokie pat saugūs kaip 
tradiciniai augalų selekcijos metodai, 
todėl jų galima neįtraukti į šio teisės akto 
taikymo sritį. Kryptinga GMO 
reglamentavimo sistema yra būtina 
išankstinė sąlyga siekiant skatinti 
pažangiausias naujoves šioje srityje;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta rekomendacijos projekte pateiktu 3 pakeitimu. Šiame pakeitime pateikiama aiškesnė 
nuoroda į ilgai lauktą teisiškai privalomą teisėkūros procedūra priimamą teisės aktą dėl 
rizikos aplinkai vertinimo, siekiant gerinti esamą praktiką.

Pakeitimas 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) būtina tobulinti Direktyvos 
2001/18/EB II priede nustatytą rizikos 
vertinimo įgyvendinimą, ypač susijusį su 
ilgalaikiu genetiškai modifikuotų kultūrų 
poveikiu aplinkai ir galimu jų poveikiu 
netiksliniams organizmams, priimančiųjų 
aplinkų ir geografinių sričių, kuriose gali 
būti auginami genetiškai modifikuoti 
augalai, ypatumais, galimomis 
pasekmėmis aplinkai, atsirandančiomis 
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dėl to, kad dėl herbicidams atsparių 
genetiškai modifikuotų augalų pasikeis 
herbicidų naudojimas, tiesioginiais ir 
netiesioginiais ilgalaikiais padariniais ir 
mokslinėmis abejonėmis. Bet koks GMO 
rizikos vertinimo gairių teisinio statuso 
gerinimas ir keitimas reikalauja 
nuodugnių diskusijų, todėl jam atlikti 
būtina tinkamai persvarstyti Direktyvą 
2001/18/EB;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje 2001/18/EB įtvirtintas rizikos vertinimas yra esminis GMO leidimų išdavimo 
procedūros principas. Bet koks šio principo keitimas, pvz., jo teisinio statuso ar veikimo, 
reikalauja nuodugnių diskusijų, todėl turėtų būti sprendžiamas ne šiame direktyvos pakeitime, 
o jos persvarstymo procese.

Pakeitimas 44
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) pagal šią direktyvą ir vėliau ją 
įgyvendinant turėtų būti visada 
atsižvelgiama į atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 45
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) pagal šią direktyvą ir ją įgyvendinant 
turi būti atsižvelgiama į atsargumo 
principą;

Or. fr

Pakeitimas 46
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) pagal šią direktyvą ir ją įgyvendinant 
turi būti atsižvelgiama į atsargumo 
principą;

Or. en

Pagrindimas

Ši nuoroda į atsargumo principą jau buvo įtraukta į Europos Parlamento per pirmąjį 
svarstymą priimtą poziciją.

Pakeitimas 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) atsižvelgiant į tai, kad GMO 
gaminančios bendrovės yra tos pačios 
bendrovės, kurios gamina vaistus ir 
pesticidus, valdžios institucijos turi 
atsižvelgti į nepriklausomus ir nešališkus 
šios srities tyrimus;
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Or. pt

Pakeitimas 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Tarybos pozicija
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 
2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvados dėl 
Direktyvos 2001/18/EB II priede nustatytų 
teisinių reikalavimų įgyvendinimo. Šiuo 
tikslu Komisija ne vėliau kaip per vienus 
metus po šios direktyvos įsigaliojimo 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo būtų 
siekiama užtikrinti, kad minėtas priedas 
atitiktų naujas Europos maisto saugos 
tarnybos gaires dėl GMO keliamos rizikos 
vertinimo;

Or. fr

Pakeitimas 49
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) atsižvelgiant į dabartinį politinį 
kontekstą, taip pat į išrinktojo Europos 
Komisijos pirmininko įsipareigojimą 
persvarstyti leidimų išdavimo procesą ir 
itin prieštaringą GMO auginimo pobūdį, 
kuris pasireiškė Europoje, įsigaliojant šiai 
direktyvai turėtų būti atliktas sprendimų
priėmimo dėl GMO leidimų išdavimo 
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proceso persvarstymas, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
EB Nr. 1829/2003, siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų išduotas nė vienas GMO leidimas, 
kuriam prieštarauja dauguma valstybių 
narių ir Europos Parlamentas;

Or. en

Pakeitimas 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) papildomą pavojų sveikatai kelia 
technologijų, kurios nėra nei patikrintos, 
nei patvirtintos kompetentingų ir 
nešališkų institucijų, naudojimas. Būtina 
užtikrinti, kad būtų vykdomi nešališki ir 
nepriklausomi šios srities tyrimai, 
didinant investicijas į mokslinius tyrimus, 
kad būtų gerinamos mokslinės žinios apie 
šiuos genetiškai modifikuotus produktus 
ir jų vartojimo padarinius; tokių tyrimų 
rezultatai turėtų būti skelbiami ir 
skatinamos diskusijos šiuo klausimu;

Or. pt

Pakeitimas 51
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) Direktyvos 2001/18/EB II priedas 
turėtų būti paremtas įtraukus 2010 m. 
lapkričio mėn. EFSA paskelbtas gaires, 
susijusias su 2008 m. gruodžio mėn. 
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Aplinkos ministrų tarybos išvadomis dėl 
GMO rizikos aplinkai vertinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti GMO vertinimo procedūrų stiprinimą. EFSA stengėsi 
įgyvendinti gaires ir 2010 m. lapkričio mėn. paskelbė persvarstytą dokumentą. Tačiau 
Komisija taip ir nepateikė pasiūlymo dėl projekto, kuriuo šioms nuostatoms būtų suteikta 
norminė reikšmė. Todėl šiuo pakeitimu siekiama į Direktyvos 2001/18/EB II priedą įtraukti 
EFSA gaires, susijusias su rizikos aplinkai vertinimu, ir taip teisės aktuose pabrėžti 
centralizuoto vertinimo stiprinimą.

Pakeitimas 52
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2c) būtina atsižvelgti į politinį kontekstą 
ir ypač į išrinktojo Europos Komisijos 
pirmininko 2014 m. liepos 15 d. išsakytą 
politinį įsipareigojimą skubiai persvarstyti 
dabartinį sprendimų priėmimo procesą, 
taikomą genetiškai modifikuotiems 
organizmams. GMO neturėtų būti 
išduodami leidimai, jei tai prieštarauja 
daugumos demokratiškai išrinktų 
vyriausybių ir Europos Parlamento narių 
valiai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas rekomendacijos projekte pateiktas 4 pakeitimas ir konkrečiai 
remiamasi plenariniame posėdyje pasakyta J. C. Junckerio kalba.
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Pakeitimas 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2c) kadangi GMO kultūros paremtos 
brangiomis technologijomis tiek joms 
išgauti, tiek joms auginti, o sėklos yra 
patentuojamos, šios kultūros tampa 
milijonų dolerių vertės verslu, kuris mažai 
siejasi arba visai nėra susijęs su 
išsimaitinimu ar biologinės įvairovės 
išsaugojimu;

Or. pt

Pakeitimas 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2d) tokiomis sąlygomis, kai pagrindinės 
ekonominės grupės verčia auginti 
patentuotus produktus, kurie yra 
atsparesni ir didina derlių, milijonų 
žmonių ūkininkavimo veikla visame 
pasaulyje su kiekvienais metais priklauso 
nuo šių grupių patentuotų sėklų 
naudojimo, todėl jiems neįmanoma 
išsimaitinti ir išlaikyti stabilų gyvenimo 
lygį;

Or. pt

Pakeitimas 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn
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Tarybos pozicija
3 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(3) turi būti ne tik išduotas leidimas 
genetiškai modifikuotas rūšis tiekti rinkai –
jos taip pat turi atitikti Sąjungos teisėje 
nustatytus reikalavimus dėl prekybos sėkla 
ir augalų dauginamąja medžiaga, 
nustatytus visų pirma Tarybos direktyvose 
66/401/EEB6, 66/402/EEB7, 68/193/EEB8, 
98/56/EB9, 1999/105/EB10, 2002/53/EB11, 
2002/54/EB12, 2002/55/EB13, 
2002/56/EB14, 2002/57/EB15 ir 
2008/90/EB16. Iš išvardytų direktyvų, 
direktyvose 2002/53/EB ir 2002/55/EB 
pateikiama nuostatų, pagal kurias 
valstybėms narėms leidžiama tam tikromis 
aiškiai apibrėžtomis sąlygomis drausti 
naudoti konkrečią veislę visoje jų 
teritorijoje ar jos dalyje arba nustatyti 
atitinkamas konkrečios veislės augalų 
auginimo sąlygas;

(3) turi būti ne tik išduotas leidimas 
genetiškai modifikuotas rūšis pateikti 
rinkai – jos taip pat turi atitikti Sąjungos 
teisėje nustatytus reikalavimus dėl 
prekybos sėkla ir augalų dauginamąja 
medžiaga, nustatytus visų pirma Tarybos 
direktyvose 66/401/EEB6, 66/402/EEB7, 
98/56/EB9, 1999/105/EB10, 2002/53/EB11, 
2002/54/EB12, 2002/55/EB13, 
2002/56/EB14, 2002/57/EB15 ir 
2008/90/EB16. Iš išvardytų direktyvų, 
direktyvose 2002/53/EB ir 2002/55/EB 
pateikiama nuostatų, pagal kurias 
valstybėms narėms leidžiama tam tikromis 
aiškiai apibrėžtomis sąlygomis drausti 
naudoti konkrečią veislę visoje jų 
teritorijoje ar jos dalyje arba nustatyti 
atitinkamas konkrečios veislės augalų 
auginimo sąlygas;

__________________ __________________
6 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 
66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų 
sėkla (OL P 125, 1966 7 11, p. 2298).

6 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 
66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų 
sėkla (OL P 125, 1966 7 11, p. 2298).

7 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 
66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla 
(OL P 125, 1966 7 1, p. 2309).

7 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 
66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla 
(OL P 125, 1966 7 1, p. 2309).

8 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 
68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių 
dauginimo medžiaga (OL L 93, 1968 4 17, 
p. 15).
9 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių 
augalų dauginamąja medžiaga (OL L 226, 
1998 8 13, p. 16).

9 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių 
augalų dauginamąja medžiaga (OL L 226, 
1998 8 13, p. 16).

10 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško 
dauginamąja medžiaga (OL L 11, 
2000 1 15, p. 17).

10 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško 
dauginamąja medžiaga (OL L 11, 
2000 1 15, p. 17).

11 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio 

11 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio 
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augalų veislių katalogo (OL L 193, 
2002 7 20, p. 1).

augalų veislių katalogo (OL L 193, 
2002 7 20, p. 1).

12 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla 
(OL L 193, 2002 7 20, p. 12).

12 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla 
(OL L 193, 2002 7 20, p. 12).

13 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla 
(OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

13 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla 
(OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

14 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis 
bulvėmis (OL L 193, 2002 7 20, p. 60).

14 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis 
bulvėmis (OL L 193, 2002 7 20, p. 60).

15 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir 
pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 
2002 7 20, p. 74).

15 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 
2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir 
pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 
2002 7 20, p. 74).

16 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 
2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų 
dauginamąja medžiaga ir sodininkystei 
skirtais vaisiniais augalais (OL L 267, 
2008 10 8, p. 8).

16 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 
2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų 
dauginamąja medžiaga ir sodininkystei 
skirtais vaisiniais augalais (OL L 267, 
2008 10 8, p. 8).

Or. fr

Pagrindimas

Būtina apsaugoti vynmedžių ir didelę pridėtinę vertę turinčių vietos produktų specifiškumą.

Pakeitimas 56
Lorenzo Fontana

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma pateikti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybėms narėms

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma pateikti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybės narės vis tiek gali 
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neleidžiama drausti, riboti ar varžyti jo 
laisvos apyvartos savo teritorijoje, išskyrus 
Sąjungos teisėje apibrėžtomis sąlygomis;

nurodyti jį uždrausti, apriboti jo 
naudojimą arba suvaržyti jo laisvą 
apyvartą savo teritorijoje;

Or. it

Pakeitimas 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma tiekti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybėms narėms
neleidžiama drausti, riboti ar varžyti jo 
laisvos apyvartos savo teritorijoje, išskyrus 
Sąjungos teisėje apibrėžtomis sąlygomis;

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma tiekti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybei narei, kuri išdavė 
leidimą auginimo tikslais naudoti šį
GMO, neleidžiama drausti, riboti ar varžyti 
jo laisvos apyvartos savo teritorijoje, 
išskyrus Sąjungos teisėje apibrėžtomis 
sąlygomis. Valstybėms narėms, kurios 
neišdavė leidimo auginimo tikslais 
naudoti GMO, leidžiama drausti, riboti ar 
varžyti jo laisvą apyvartą savo teritorijoje;

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios išduoda leidimą GMO ir jų auginimui, turi prisiimti atsakomybę už 
savo pasirinkimą ir vadovautis leidimo logika. Nepriimtina išduoti leidimą auginti tik siekiant 
gauti pajamų ir neprisiimant atsakomybės už pasekmes, susijusias su vartojimu ir eksportu, 
ypač neturtingose šalyse. Be to, direktyvos antraštė turi likti aiški ir turėti praktinių pasekmių; 
tikrąją valstybių narių laisvę šiuo klausimu taip pat sudaro galimybė neleisti GMO, kurį 
naudoti auginimo tikslais nebuvo leista, apyvartos.
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Pakeitimas 58
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma tiekti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybėms narėms 
neleidžiama drausti, riboti ar varžyti jo 
laisvos apyvartos savo teritorijoje, išskyrus 
Sąjungos teisėje apibrėžtomis sąlygomis;

(4) kai pagal Sąjungos teisinę sistemą dėl 
GMO išduodamas leidimas auginimo 
tikslais naudoti GMO ir jis atitinka 
konkrečiai veislei, kurią numatoma tiekti 
rinkai, taikomus Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, 
reikalavimus, valstybėms narėms 
leidžiama jį drausti ar riboti savo 
teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimas 59
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo rinkai ir importo ir toliau 
turėtų būti reguliuojami Sąjungos lygiu, 
kad būtų išsaugota vidaus rinka. Vis dėlto 
auginimo klausimą tam tikrais atvejais gali 
reikėti spręsti lanksčiau, nes šiam 
klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo rinkai ir importo ir toliau 
turėtų būti reguliuojami Sąjungos lygiu, 
kad būtų išsaugota vidaus rinka. Vis dėlto 
auginimo klausimą tam tikrais atvejais gali 
reikėti spręsti lanksčiau, nes šiam 
klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Be to, atliekant suderintą 
rizikos sveikatai ir aplinkai vertinimą gali 
būti nevisapusiškai įvertintas galimas 
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pirma vertinimo procesui; GMO auginimo skirtinguose regionuose 
ir ekosistemose poveikis. Remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 2 straipsnio 2 dalimi, valstybėms 
narėms suteikiama galimybė priimti 
teisiškai privalomus aktus, kuriais GMO 
arba GMO grupėms, nustatytoms pagal 
kultūrą ar savybę, arba visiems GMO 
ribojamas arba draudžiamas jų auginimas 
visoje jų teritorijoje arba jos dalyje, po to, 
kai buvo išduotas leidimas Sąjungos
lygmeniu. Vis dėlto, dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

Or. en

Pakeitimas 60
Françoise Grossetête

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO tiekimo rinkai ir importo turėtų ir 
toliau būti reguliuojami Sąjungos 
lygmeniu, kad būtų išsaugota vidaus rinka. 
Vis dėlto auginimo klausimą tam tikrais 
atvejais gali reikėti spręsti lanksčiau, nes 
šiam klausimui dėl jo sąsajos su žemės
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Tačiau būtina, 
kad klausimai dėl GMO pateikimo rinkai ir 
importo ir toliau būtų reguliuojami 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų išsaugota 
vidaus rinka. Vis dėlto auginimo klausimą 
tam tikrais atvejais gali reikėti spręsti 
lanksčiau, nes šiam klausimui dėl jo 
sąsajos su žemės naudojimu, vietinėmis 
žemės ūkio struktūromis ir buveinių, 
ekosistemų bei kraštovaizdžių apsauga 
arba priežiūra būdingi ryškūs nacionaliniai, 
regioniniai ir vietos aspektai. Dėl tokio 
lankstumo neturėtų būti daromas neigiamas 
poveikis bendrai leidimų išdavimo 
procedūrai, visų pirma vertinimo procesui, 
ir neturėtų kilti abejonių, kad šioje 
procedūroje pagrindinį vaidmenį atlieka 
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Europos maisto saugos tarnyba (EFSA);

Or. fr

Pagrindimas

Leidimų išdavimo procedūra ir vertinimo procesas Europos Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
kiek įmanoma apsaugoti, siekiant išvengti, kad šie teisės aktai nesudarytų precedento 
pakartotiniam kitų Europos Sąjungos reglamentų nacionalizavimui.

Pakeitimas 61
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo rinkai ir importo ir toliau 
turėtų būti reguliuojami Sąjungos lygiu, 
kad būtų išsaugota vidaus rinka. Vis dėlto 
auginimo klausimą tam tikrais atvejais gali 
reikėti spręsti lanksčiau, nes šiam 
klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo rinkai ir importo ir toliau 
turėtų būti reguliuojami Sąjungos lygiu. 
Vis dėlto auginimo klausimą tam tikrais 
atvejais gali reikėti spręsti lanksčiau, nes 
šiam klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui; Be to, atliekant 
suderintą rizikos sveikatai ir aplinkai 
vertinimą gali būti nevisapusiškai 
įvertintas galimas GMO auginimo
skirtinguose regionuose ir ekosistemose 
poveikis. Remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 2 straipsnio 2 
dalimi, valstybėms narėms suteikiama 
galimybė priimti teisiškai privalomus 
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aktus, kuriais GMO arba GMO grupėms, 
nustatytoms pagal kultūrą ar savybę, arba 
visiems GMO leidžiamas jų auginimas 
visoje jų teritorijoje arba jos dalyje, po to, 
kai buvo išduotas leidimas Sąjungos 
lygmeniu. Vis dėlto, dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

Or. en

Pakeitimas 62
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO tiekimo rinkai ir importo turėtų ir 
toliau būti reguliuojami Sąjungos 
lygmeniu, kad būtų išsaugota vidaus rinka. 
Vis dėlto auginimo klausimą tam tikrais 
atvejais gali reikėti spręsti lanksčiau, nes 
šiam klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Tačiau
klausimai dėl GMO tiekimo rinkai ir 
importo, taip pat rizikos sveikatai ir 
aplinkai vertinimas turėtų ir toliau būti 
reguliuojami Sąjungos lygmeniu, kad būtų 
išsaugota vidaus rinka ir aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis, kaip nustatyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. 
Vis dėlto auginimo klausimą tam tikrais 
atvejais gali reikėti spręsti lanksčiau, nes 
šiam klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų,
kraštovaizdžių ir natūralių augalų 
genotipų apsauga arba priežiūra būdingi 
ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir vietos 
aspektai. Dėl tokio lankstumo neturėtų būti 
daromas neigiamas poveikis bendrai 
leidimų išdavimo procedūrai, visų pirma 
vertinimo procesui, nes jis įgyvendinamas 
remiantis aukščiausiais standartais ir 
apima visos galimos rizikos sveikatai ir 
visų galimų su GMO atsiradimu gamtoje 
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ir aplinkoje susijusių pasekmių vertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 63
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo rinkai ir importo ir toliau 
turėtų būti reguliuojami Sąjungos lygiu, 
kad būtų išsaugota vidaus rinka. Vis dėlto 
auginimo klausimą tam tikrais atvejais gali 
reikėti spręsti lanksčiau, nes šiam 
klausimui dėl jo sąsajos su žemės 
naudojimu, vietinėmis žemės ūkio 
struktūromis ir buveinių, ekosistemų bei 
kraštovaizdžių apsauga arba priežiūra 
būdingi ryškūs nacionaliniai, regioniniai ir 
vietos aspektai. Dėl tokio lankstumo 
neturėtų būti daromas neigiamas poveikis 
bendrai leidimų išdavimo procedūrai, visų 
pirma vertinimo procesui;

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
valstybių narių lygmeniu, nes yra skirtingų 
mokslinių interpretacijų ir politinių 
rizikos vertinimų. Klausimai dėl GMO 
pateikimo rinkai ir importo ir toliau turėtų 
būti reguliuojami Sąjungos lygiu, kad būtų 
išsaugota vidaus rinka. Vis dėlto auginimo 
klausimą tam tikrais atvejais gali reikėti 
spręsti lanksčiau, nes šiam klausimui dėl jo 
sąsajos su žemės naudojimu, vietinėmis 
žemės ūkio struktūromis ir buveinių, 
ekosistemų bei kraštovaizdžių apsauga 
arba priežiūra būdingi ryškūs nacionaliniai, 
regioniniai ir vietos aspektai. Dėl tokio 
lankstumo neturėtų būti daromas neigiamas 
poveikis bendrai leidimų išdavimo 
procedūrai, visų pirma vertinimo procesui;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta rekomendacijos projekte pateiktu 5 pakeitimu.

Pakeitimas 64
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(5a) Taigi tiriant galimą poveikį vietos 
ekosistemoms reikia sustiprinti bendrą 
suderintą leidimų išdavimo procedūrą 
Europos Sąjungos lygmeniu, kad ji 
apimtų rizikos sveikatai ir aplinkai 
vertinimą ne tik visoje Europos Sąjungos 
teritorijoje, bet ir vietos lygmeniu. Tik 
išsamus visiškai nepriklausomas ir 
sustiprintas centralizuotas vertinimas 
galėtų padėti užtikrinti aukštą apsaugos 
lygį, kaip nustatyta Sutartyse. Todėl šiame 
vertinime turi dalyvauti visos valstybės 
narės, kad būtų užtikrinta požiūrių 
dauguma ir skatinamos mokslu ir etika 
grindžiamos diskusijos, kuriose 
atsiskleistų kiekvienos valstybės narės 
vietos specifika;

Or. fr

Pakeitimas 65
Lynn Boylan

Tarybos pozicija
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos 
riboti arba uždrausti GMO auginimą, 
pasinaudojo apsaugos sąlygomis ir 
priemonėmis kilus pavojui pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 23 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 34 
straipsnį, dėl to, kad, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, jos rėmėsi nauja ar 
papildoma informacija, gauta po to, kai 
buvo duotas sutikimas, ir galinčia paveikti 
rizikos aplinkai vertinimą, arba dėl to, kad 
naujai įvertino turimą informaciją. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo pranešimo 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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straipsnio 5 ir 6 dalyse, pagal kurią 
reikalaujama pateikti naujų mokslinių 
įrodymų, susijusių su aplinkos arba darbo 
aplinkos apsauga. Be to, su GMO 
auginimu susijusių sprendimų priėmimo 
procesas pasirodė esantis itin sudėtingas 
atsižvelgiant į nacionalinius iškeltus 
susirūpinimą keliančius klausimus, kurie 
yra susiję ne tik su GMO saugumo 
sveikatos ar aplinkos požiūriu aspektais;

Or. en

Pakeitimas 66
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos 
riboti arba uždrausti GMO auginimą, 
pasinaudojo apsaugos sąlygomis ir 
priemonėmis kilus pavojui pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 23 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 34 
straipsnį, dėl to, kad, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, jos rėmėsi nauja ar 
papildoma informacija, gauta po to, kai 
buvo duotas sutikimas, ir galinčia paveikti 
rizikos aplinkai vertinimą, arba dėl to, kad 
naujai įvertino turimą informaciją. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo pranešimo 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, pagal kurią 
reikalaujama pateikti naujų mokslinių 
įrodymų, susijusių su aplinkos arba darbo 
aplinkos apsauga. Be to, su GMO 
auginimu susijusių sprendimų priėmimo 
procesas pasirodė esantis itin sudėtingas 
atsižvelgiant į nacionalinius iškeltus 
susirūpinimą keliančius klausimus, kurie 
yra susiję ne tik su GMO saugumo 

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos 
riboti arba uždrausti GMO auginimą, 
pasinaudojo apsaugos sąlygomis ir 
priemonėmis kilus pavojui pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 23 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 34 
straipsnį, dėl to, kad, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, jos rėmėsi nauja ar 
papildoma informacija, gauta po to, kai 
buvo duotas sutikimas, ir galinčia paveikti 
rizikos aplinkai vertinimą, arba dėl to, kad 
naujai įvertino turimą informaciją. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo pranešimo 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, pagal kurią 
reikalaujama pateikti naujų mokslinių 
įrodymų, susijusių su aplinkos arba darbo 
aplinkos apsauga. Be to, su GMO 
auginimu susijusių sprendimų priėmimo 
procesas pasirodė esantis itin sudėtingas 
atsižvelgiant į nacionalinius iškeltus 
susirūpinimą keliančius klausimus, kurie 
yra susiję ne tik su GMO saugumo 
sveikatos ar aplinkos požiūriu aspektais. 
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sveikatos ar aplinkos požiūriu aspektais; Pranešėjai / pareiškėjai, nedarydami jokio 
spaudimo valstybėms narėms, ateityje 
teikdami prašymus išduoti leidimą auginti 
GMO Europos Sąjungos rinkoje, būtinai 
turėtų atsižvelgti į šiuos nacionalinius 
susirūpinimą keliančius klausimus;

Or. fr

Pakeitimas 67
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos 
riboti arba uždrausti GMO auginimą, 
pasinaudojo apsaugos sąlygomis ir 
priemonėmis kilus pavojui pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 23 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 34 
straipsnį, dėl to, kad, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, jos rėmėsi nauja ar 
papildoma informacija, gauta po to, kai 
buvo duotas sutikimas, ir galinčia paveikti 
rizikos aplinkai vertinimą, arba dėl to, kad 
naujai įvertino turimą informaciją. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo pranešimo 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, pagal kurią 
reikalaujama pateikti naujų mokslinių 
įrodymų, susijusių su aplinkos arba darbo 
aplinkos apsauga. Be to, su GMO 
auginimu susijusių sprendimų priėmimo 
procesas pasirodė esantis itin sudėtingas 
atsižvelgiant į nacionalinius iškeltus 
susirūpinimą keliančius klausimus, kurie 
yra susiję ne tik su GMO saugumo 
sveikatos ar aplinkos požiūriu aspektais;

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos 
riboti arba uždrausti GMO auginimą, 
pasinaudojo apsaugos sąlygomis ir 
priemonėmis kilus pavojui pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 23 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 34 
straipsnį, dėl to, kad, priklausomai nuo 
konkretaus atvejo, jos rėmėsi nauja ar 
papildoma informacija, gauta po to, kai 
buvo duotas sutikimas, ir galinčia paveikti 
rizikos aplinkai vertinimą, arba dėl to, kad 
naujai įvertino turimą informaciją. Kitos 
valstybės narės pasinaudojo pranešimo 
procedūra, nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, pagal kurią 
reikalaujama pateikti naujų mokslinių 
įrodymų, susijusių su aplinkos arba darbo 
aplinkos apsauga. 

Or. en
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Pagrindimas

Komisija niekada negalėjo paneigti įtarimo, kad vienas iš pagrindinių pasiūlymo tikslų buvo 
„įtikinti“ GMO nepritariančias valstybes nares balsuoti už arba bent susilaikyti dėl 
sprendimų, susijusių su GMO leidimų išdavimu. Kad tokie įtarimai nebūtų stiprinami, vertėtų 
vengti visų nuorodų į „sudėtingą sprendimų priėmimo procesą“.

Pakeitimas 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Tarybos pozicija
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6a) valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada sustabdyti leidimą 
auginti GMO, jeigu ji mano, kad minėtas 
auginimas kenkia gyventojų gerovei ir 
daro neigiamą poveikį susijusios 
teritorijos aplinkai, nelaukdama, kol bus
moksliškai įrodyta, kad produktas 
nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Šis 
sprendimas dėl sustabdymo turėtų būti 
priimtas atlyginus nuostolius 
gamintojams, atsižvelgiant į įvertintą žalą;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nepažeisti valstybių narių laisvės auginant GMO, reikia valstybei suteikti galimybę 
dar kartą apsvarstyti įsigaliojusį sprendimą, remiantis atsargumo principu ir nacionaliniu 
interesu.

Pakeitimas 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį (7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
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valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyse nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad 
jų teritorijoje būtų auginamos GMO 
kultūros, nedarant poveikio Sąjungos GMO 
leidimų išdavimo sistemoje nustatytam 
rizikos vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl šia direktyva turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam 
vidaus rinkos veikimui;

valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyse nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad 
jų teritorijoje būtų auginamos GMO 
kultūros, nedarant poveikio Sąjungos GMO 
leidimų išdavimo sistemoje nustatytam 
rizikos vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose jų teritorijoje ir kaimyninių 
valstybių narių pasienio zonose. Tos 
galimybės suteikimu valstybėms narėms 
turėtų būti palengvintas sprendimų 
priėmimo procesas GMO srityje. Tuo pačiu 
turėtų būti išsaugota vartotojų, ūkininkų 
bei veiklos vykdytojų pasirinkimo laisvė ir 
užtikrinta daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl šia 
direktyva turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos sklandžiam vidaus rinkos veikimui, 
atsižvelgiant į SESV 114 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 70
Jan Huitema

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti 
apriboti arba drausti auginti GMO savo 

(7) atrodo tikslinga vadovaujantis 
subsidiarumo principu valstybėms narėms 
suteikti daugiau lankstumo spręsti, ar jos 
nori, kad jų teritorijoje būtų auginamos 
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teritorijoje, kad visoje tos valstybės narės 
teritorijoje arba jos dalyse nebūtų 
auginami konkretūs GMO. Tokiomis 
aplinkybėmis atrodo tikslinga 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
nedarant poveikio Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemoje nustatytam rizikos 
vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl šia direktyva turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam 
vidaus rinkos veikimui;

GMO kultūros, nedarant poveikio Sąjungos 
GMO leidimų išdavimo sistemoje 
nustatytam rizikos vertinimui nei leidimų 
išdavimo procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė, pvz., tiems asmenims, 
kurie pageidauja naudoti kultūras, kurios 
laikomos saugiomis, remiantis Europos 
maisto saugos tarnybos išvadomis, ir 
užtikrinta daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl šia 
direktyva turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui;

Or. en

Pakeitimas 71
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti 
apriboti arba drausti auginti GMO savo 
teritorijoje, kad visoje tos valstybės narės 
teritorijoje arba jos dalyse nebūtų 
auginami konkretūs GMO. Tokiomis 
aplinkybėmis atrodo tikslinga 

(7) tokiomis aplinkybėmis atrodo tikslinga 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
nedarant poveikio Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemoje nustatytam rizikos 
vertinimui nei leidimų išdavimo 
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vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
nedarant poveikio Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemoje nustatytam rizikos 
vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti 
palengvintas sprendimų priėmimo 
procesas GMO srityje. Tuo pačiu turėtų 
būti išsaugota vartotojų, ūkininkų bei 
veiklos vykdytojų pasirinkimo laisvė ir 
užtikrinta daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl šia 
direktyva turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sklandžiam vidaus 
rinkos veikimui;

procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose jų teritorijoje. Valstybės 
narės privalo bendradarbiauti su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, 
siekdamos užtikrinti tinkamą dalijimąsi 
informacija, kad būtų užkirstas kelias 
tarpvalstybinei taršai GMO;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame, kad GMO galėtų sukelti tarpvalstybinę kultūrų ir biologinės įvairovės taršą. Todėl 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti, siekdamos užkirsti kelią šiai taršai, ir keistis 
informacija apie galimą GMO auginimą netoli jų sienų.

Pakeitimas 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti 
apriboti arba drausti auginti GMO savo 

(7) tokiomis aplinkybėmis atrodo tikslinga 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
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teritorijoje, kad visoje tos valstybės narės 
teritorijoje arba jos dalyje nebūtų 
auginami konkretūs GMO. Tokiomis 
aplinkybėmis atrodo tikslinga 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
nedarant poveikio Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemoje nustatytam rizikos 
vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti 
palengvintas sprendimų priėmimo 
procesas GMO srityje. Tuo pačiu turėtų 
būti išsaugota vartotojų, ūkininkų bei 
veiklos vykdytojų pasirinkimo laisvė ir 
užtikrinta daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl šia 
direktyva turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sklandžiam vidaus 
rinkos veikimui;

teritorijoje būtų auginamos ar 
parduodamos GMO kultūros, žaliavos, 
gautos nuėmus derlių, ar žemės ūkio ir 
maisto produktų pramonės perdirbtų 
produktų pavidalu, nedarant poveikio 
Sąjungos GMO leidimų išdavimo 
sistemoje nustatytam rizikos vertinimui nei 
leidimų išdavimo procedūros metu, nei po 
jos, ir neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės privalo imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose savo teritorijoje ir 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijose;

Or. fr

Pagrindimas

Pagal atsargumo principą valstybės narės privalo turėti teisę atsisakyti teikti rinkai GMO, 
taigi ir juos importuoti. Vartotojų apsauga turi būti svarbesnė nei žemės ūkio ir maisto 
produktų pramonės interesai.

Pakeitimas 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyse nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad 
jų teritorijoje būtų auginamos GMO 
kultūros, nedarant poveikio Sąjungos GMO 
leidimų išdavimo sistemoje nustatytam 
rizikos vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl šia direktyva turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam 
vidaus rinkos veikimui;

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turėtų turėti teisę leidimų 
išdavimo procedūros metu ir po jos 
nuspręsti apriboti arba drausti auginti 
GMO savo teritorijoje, kad visoje tos 
valstybės narės teritorijoje arba jos dalyse 
nebūtų auginami konkretūs GMO. 
Tokiomis aplinkybėmis atrodo tikslinga 
vadovaujantis subsidiarumo principu 
valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
nedarant poveikio Sąjungos GMO leidimų 
išdavimo sistemoje nustatytam rizikos 
vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose, savo teritorijose ir vietovėse, 
esančiose šalia sienų su kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis. Tos galimybės 
suteikimu valstybėms narėms turėtų būti 
palengvintas sprendimų priėmimo procesas 
GMO srityje. Tuo pačiu turėtų būti 
išsaugota vartotojų, ūkininkų bei veiklos 
vykdytojų pasirinkimo laisvė ir užtikrinta 
daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl, 
persvarsčius maisto produktų ženklinimo 
tvarką, šia direktyva turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sklandžiam vidaus 
rinkos veikimui;

Or. it

Pakeitimas 74
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyse nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad 
jų teritorijoje būtų auginamos GMO 
kultūros, nedarant poveikio Sąjungos GMO 
leidimų išdavimo sistemoje nustatytam 
rizikos vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl šia direktyva turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam 
vidaus rinkos veikimui;

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyse nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti 
daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad 
jų teritorijoje būtų auginamos GMO 
kultūros, nedarant poveikio Sąjungos GMO 
leidimų išdavimo sistemoje nustatytam 
rizikos vertinimui nei leidimų išdavimo 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti palengvintas 
sprendimų priėmimo procesas GMO 
srityje. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl šia direktyva turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiam 
vidaus rinkos veikimui, kartu visą laiką 
atsižvelgiant į atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Tarybos pozicija
7 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę leidimų išdavimo 
procedūros metu ir po jos nuspręsti 
apriboti arba drausti auginti GMO savo 
teritorijoje, kad visoje tos valstybės narės 
teritorijoje arba jos dalyje nebūtų auginami 
konkretūs GMO. Tokiomis aplinkybėmis 
atrodo tikslinga vadovaujantis 
subsidiarumo principu valstybėms narėms 
suteikti daugiau lankstumo spręsti, ar jos 
nori, kad jų teritorijoje būtų auginamos 
GMO kultūros, nedarant poveikio 
Sąjungos GMO leidimų išdavimo 
sistemoje nustatytam rizikos vertinimui 
nei leidimų išdavimo procedūros metu, 
nei po jos, ir neatsižvelgiant į priemones, 
kurių valstybės narės turi teisę imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose. Tos galimybės suteikimu 
valstybėms narėms turėtų būti 
palengvintas sprendimų priėmimo 
procesas GMO srityje. Tuo pačiu turėtų 
būti išsaugota vartotojų, ūkininkų bei 
veiklos vykdytojų pasirinkimo laisvė ir 
užtikrinta daugiau aiškumo susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams GMO 
auginimo Sąjungoje srityje. Todėl šia 
direktyva turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos sklandžiam vidaus 
rinkos veikimui;

(7) todėl pagal SESV 2 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės turi teisę nuspręsti apriboti 
arba drausti auginti GMO savo teritorijoje, 
kad visoje tos valstybės narės teritorijoje 
arba jos dalyje nebūtų auginami konkretūs 
GMO. Tokiomis aplinkybėmis atrodo 
tikslinga vadovaujantis subsidiarumo 
principu valstybėms narėms suteikti visišką 
lankstumą spręsti, ar jos nori, kad jų 
teritorijoje būtų auginamos GMO kultūros, 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės privalo imtis pagal 
Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose savo teritorijoje ir 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijoje. Pranešėjai / pareiškėjai 
privalo gerbti valstybių narių sprendimą 
apriboti arba drausti auginti GMO savo 
teritorijoje, todėl į jų pranešimą / prašymą 
suteikti leidimą auginti GMO negali būti 
įtraukta minėtų valstybių narių teritorija;

Or. fr

Pakeitimas 76
Julie Girling

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) remdamasi 2008 m. gruodžio 4 d. 
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patvirtintomis Aplinkos tarybos išvadomis, 
Komisija turėtų vertinti poreikį nustatyti 
atsitiktiniam GMO atsiradimui taikomas 
ribas, kurias peržengus įprastos sėklos 
privalo būti ženklinamos kaip GMO, ir 
kurios būtų kiek įmanoma žemesnės, 
proporcingos ir naudingos visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams. Be to, 
Komisija turėtų įvertinti poreikį suderinti 
negavusių leidimo GMO, kurie mažai 
pasitaiko sėklose, mėginių ėmimo ir 
tyrimo metodus, ir ypač identifikavimo 
minimalaus rezultato ribos nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 77
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) valstybėms narėms, kurios veikia 
kaip rizikos valdytojos, turėtų būti 
suteikiama galimybė priimti priemones, 
kuriomis visiems GMO arba GMO 
grupėms, nustatytoms pagal kultūrą ar 
savybę, arba konkretiems GMO, kuriems 
leidimas išduotas pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 arba kurių atžvilgiu vyksta 
leidimų išdavimo arba pakartotinio 
išdavimo procesas, ribojamas arba 
draudžiamas jų auginimas visoje jų 
teritorijoje arba jos dalyje. Tos priemonės 
turėtų atitikti Sąjungos teisę ir būti 
pagrįstos motyvais, susijusiais su aplinkos 
ar kitais pagrįstais veiksniais, pvz., 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, jei 
tokie veiksniai nebuvo tiriami vykdant 
Direktyvos 2001/18/EB C dalyje ir 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 
numatytas suderintas procedūras arba jei 
tai vis dar nėra moksliškai aiškiai 
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nustatyta;

Or. en

Pakeitimas 78
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti, kad auginant 
GMO būtų išvengta netyčinio GMO 
atsiradimo, ypač pagal Sąjungos kokybės 
sistemas pripažintuose produktuose, pvz., 
ekologiškuose produktuose, reikalingos 
veiksmingos sambūvio priemonės. Todėl 
pagal Direktyvą 2001/18/EB turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės priimtų 
taisykles, taikytinas jų teritorijose, kad 
būtų išvengta tokio netyčinio atsiradimo. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti galimam 
tarpvalstybiniam GMO išplitimui iš 
valstybės narės ar regiono, kur juos 
auginti leidžiama, į kaimyninę valstybę 
narę ar regioną, kur jie yra uždrausti. 
2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacijoje pateikiamos gairės 
valstybėms narėms dėl nacionalinių 
sambūvio priemonių plėtojimo, be kita ko, 
pasienio teritorijose;

Or. en

Pagrindimas

Neatsižvelgiant į tai, kad dauguma ES vartotojų atsisako genetiškai modifikuotų organizmų 
(GMO maiste (Eurobarometro tyrimas, 2010 m.), taršos GMO rizika maisto grandinėje (nuo 
gamybos iki suvartojimo) ES vis dar nėra tinkamai vertinama. GMO pašalinimo iš maisto 
grandinės išlaidos taikant segregacijos ir prevencijos priemones, taip pat mėginių ėmimo ir 
testavimo išlaidų našta sukelia vis daugiau finansinių problemų gamintojams, perdirbėjams ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams. 
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Pakeitimas 79
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis, siekdamos užtikrinti 
tinkamą dalijimąsi informacija, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas sambūvio 
priemonių veikimas pasienio zonose ir 
kad būtų užkirstas kelias bet kokiam 
tarpvalstybiniam išplitimui iš valstybės 
narės, kur GMO auginti leidžiama, į 
kaimyninę valstybę narę, kur jie yra 
uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti, kad auginant 
GMO būtų išvengta netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose, būtinai 
reikalingos veiksmingos sambūvio 
priemonės. Todėl pagal Direktyvą 
2001/18/EB turėtų būti nustatyta 
galimybė valstybėms narėms priimti 
taisykles, taikytinas jų teritorijose, kad 
būtų išvengta tokio netyčinio atsiradimo. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti galimam 
tarpvalstybiniam GMO išplitimui iš 
valstybės narės ar regiono, kur juos 
auginti leidžiama, į kaimyninę valstybę 
narę ar regioną, kur jie yra uždrausti. 
Siekdamos nuosekliai įgyvendinti tokias 



PE539.851v01-00 38/116 AM\1037402LT.doc

LT

taisykles, įskaitant pasienio zonose, 
valstybės narės turėtų vadovautis 
gairėmis, kurias pateikė Komisija savo 
2010 m. liepos 13 d. rekomendacijoje1a.

__________________
1a 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir 
ekologiškose kultūrose, rengimo gairių 
(OL C 200, 2010 7 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti, kad auginant 
GMO kultūras GMO netyčia neatsirastų 
kituose produktuose, būtina imtis 
veiksmingų sambūvio priemonių, bet jos 
negali prieštarauti kitiems konkrečiomis 
sąlygomis valstybės narės leidžiamiems ar 
skatinamiems taikyti metodams. Todėl 
pagal Direktyvą 2001/18/EB turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės priimtų 
veiksmingas taisykles, taikytinas jų 
teritorijose, kad būtų išvengta tokio 
netyčinio atsiradimo. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti galimam tarpvalstybiniam 
GMO išplitimui iš valstybės narės ar 
regiono, kur juos auginti leidžiama, į 
kaimyninę valstybę narę ar regioną, kur 
jie yra uždrausti. 2010 m. liepos 13 d. 
Komisijos rekomendacijoje pateikiamos 
gairės valstybėms narėms dėl 
nacionalinių sambūvio priemonių 
plėtojimo, be kita ko, pasienio 
teritorijose1a.
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__________________
1a 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir 
ekologiškose kultūrose, rengimo gairių 
(OL C 200, 2010 7 22, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 82
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) jeigu pranešėjas / pareiškėjas 
pateikia prašymą suteikti leidimą auginti 
GMO Europos Sąjungos teritorijoje, į jo 
prašymą neturėtų būti įtraukta valstybės 
narės, kuri nusprendė apriboti arba 
uždrausti savo teritorijoje auginti GMO, 
teritorija. Priešingu atveju pranešėjo / 
pareiškėjo prašymą automatiškai turėtų 
atmesti Europos Komisija;

Or. fr

Pakeitimas 83
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) lankstumo suteikimas valstybėms 
narėms jokiu būdu neturėtų daryti įtakos 
valstybių narių nusistatymui, susijusiam 
su sprendimais dėl GMO leidimų 
išdavimo. Tuo pačiu turėtų būti išsaugota 
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vartotojų, ūkininkų bei veiklos vykdytojų 
pasirinkimo laisvė ir užtikrinta daugiau 
aiškumo susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams GMO auginimo Sąjungoje 
srityje. Todėl ši direktyva yra suderinama 
su sklandžiu vidaus rinkos veikimu;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta rekomendacijos projekte pateiktu 9 pakeitimu. Komisija visą laiką neigia, kad vienas 
iš pagrindinių pasiūlymo tikslų yra „įtikinti“ GMO nepritariančias valstybes nares balsuoti 
už arba bent susilaikyti dėl sprendimų, susijusių su GMO leidimų išdavimu. Todėl tai turėtų 
būti labai aiškiai nurodyta direktyvoje

Pakeitimas 84
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7b) dauguma valstybių narių nėra 
priėmusios priemonių, kuriomis 
tradiciniai ir ekologiniai ūkiai būtų 
saugomi nuo užteršimo GMO, o jeigu 
tokios priemonės ir nustatytos, jos 
paprastai nėra pakankamai veiksmingos, 
kad apsaugotų ūkininkus nuo taršos. 
Valstybės narės, kuriose nedraudžiama 
auginti GM kultūrų, turėtų būti 
įpareigojamos priimti priemones, 
kuriomis tradiciniai ir ekologiniai ūkiai 
būtų saugomi nuo užteršimo, taip pat 
įdiegti atsakomybės sistemas, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad ekonominė užteršimo 
našta tektų GMO gamintojams, o ne 
tradiciniams ir ekologiniams ūkiams.

Or. en
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Pagrindimas

Neatsižvelgiant į tai, kad dauguma ES vartotojų atsisako genetiškai modifikuotų organizmų 
(GMO maiste (Eurobarometro tyrimas, 2010 m.), taršos GMO rizika maisto grandinėje (nuo 
gamybos iki suvartojimo) ES vis dar nėra tinkamai vertinama. GMO pašalinimo iš maisto 
grandinės išlaidos taikant segregacijos ir prevencijos priemones, taip pat mėginių ėmimo ir 
testavimo išlaidų našta sukelia vis daugiau finansinių problemų gamintojams, perdirbėjams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas 85
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
padėti sklandžiai įgyvendinti šią 
procedūrą, nedelsiant pateikdama 
valstybės narės prašymą pranešėjui / 
pareiškėjui, o pranešėjas / pareiškėjas į tą 
prašymą turėtų atsakyti per nustatytą 
terminą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
sudaryti lengvesnes sąlygas procedūrai, 
nedelsiant pateikdama valstybės narės 
prašymą pranešėjui / pareiškėjui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų būti 
suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų padėti 
sklandžiai įgyvendinti šią procedūrą, 
nedelsiant pateikdama valstybės narės 
prašymą pranešėjui / pareiškėjui, o 
pranešėjas / pareiškėjas į tą prašymą 
turėtų atsakyti per nustatytą terminą;

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų būti 
suteikta galimybė prašyti Komisijos 
patikslinti pranešimo / paraiškos, 
pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą.

Or. en
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Pagrindimas

ES maisto srities teisės akte Nr. 179/2002 nustatyti bendrieji principai ir atsakomybė, tvirto 
mokslinio pagrindo pateikimo priemonės, veiksmingos organizacinės priemonės ir 
procedūros, padedančios priimti su maisto ir pašarų sauga susijusius sprendimus. Tai reiškia 
glaudų EFSA kaip pagrindinio rizikos vertinimo subjekto, Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą. Pranešėjui / pareiškėjui neturėtų būti suteiktas formalus vaidmuo rizikos 
valdymo etape. Šioje direktyvoje ir Reglamente Nr. 1829/2003 apibrėžiamas pranešėjų / 
pareiškėjų vaidmuo, visapusiškai įgyvendinant ES maisto srities teisės aktą.

Pakeitimas 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
padėti sklandžiai įgyvendinti šią 
procedūrą, nedelsiant pateikdama 
valstybės narės prašymą pranešėjui / 
pareiškėjui, o pranešėjas / pareiškėjas į tą 
prašymą turėtų atsakyti per nustatytą 
terminą;

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybė narė gali 
pranešti Komisijai apie savo ketinimą 
neleisti auginti tam tikro GMO visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Šiuo atveju 
pranešėjas / pareiškėjas turi galimybę 
prašyti Komisijos arba leidimus 
išduodančios institucijos atitinkamai
patikslinti jo pranešimo / paraiškos, 
pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį. Komisija turėtų 
nedelsiant informuoti atitinkamą valstybę 
narę ir kitas valstybes nares apie 
pranešėjo / pareiškėjo prašymą;

Or. en

Pakeitimas 89
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
padėti sklandžiai įgyvendinti šią 
procedūrą, nedelsiant pateikdama 
valstybės narės prašymą pranešėjui / 
pareiškėjui, o pranešėjas / pareiškėjas į tą 
prašymą turėtų atsakyti per nustatytą 
terminą;

(8) prieš prasidedant leidimo konkrečiam 
GMO išdavimo procedūrai, pranešėjas / 
pareiškėjas, prieš įtraukdamas valstybių 
narių teritoriją į savo paraiškos taikymo 
sritį, visada turėtų prašyti 28 valstybių 
narių išduoti leidimą. Be aiškiai išreikšto 
valstybės narės sutikimo, pranešėjo / 
pareiškėjo paraiškoje neturėtų būti 
nurodyta tos valstybės narės teritorija;

Or. fr

Pakeitimas 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
padėti sklandžiai įgyvendinti šią 
procedūrą, nedelsiant pateikdama 
valstybės narės prašymą pranešėjui / 
pareiškėjui, o pranešėjas / pareiškėjas į tą 

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybė narė gali 
pranešti Komisijai apie savo ketinimą 
neleisti auginti tam tikro GMO visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Šiuo atveju 
pranešėjas / pareiškėjas turi galimybę 
prašyti Komisijos arba leidimus 
išduodančios institucijos atitinkamai
patikslinti jo pranešimo / paraiškos, 
pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį. Komisija turėtų 
nedelsiant informuoti atitinkamą valstybę 
narę ir kitas valstybes nares apie 
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prašymą turėtų atsakyti per nustatytą 
terminą;

pranešėjo / pareiškėjo prašymą;

Or. fr

Pakeitimas 91
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybei narei turėtų 
būti suteikta galimybė prašyti Komisijos 
pateikti pranešėjui / pareiškėjui jos 
prašymą patikslinti jo pranešimo / 
paraiškos, pateikto (-os) pagal Direktyvos 
2001/18/EB C dalį arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius, 
geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės 
narės teritorija arba jos dalis nebūtų 
įtraukta į auginimą. Komisija turėtų 
padėti sklandžiai įgyvendinti šią 
procedūrą, nedelsiant pateikdama 
valstybės narės prašymą pranešėjui / 
pareiškėjui, o pranešėjas / pareiškėjas į tą 
prašymą turėtų atsakyti per nustatytą 
terminą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu.

Pakeitimas 92
Nicola Caputo
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Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) jeigu pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu per nustatytą 
terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 
tos dienos, kurią Komisija perduoda tą 
prašymą, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis turėtų būti 
atitinkamai patikslinta. Jeigu pranešėjas / 
pareiškėjas su prašymu nesutinka, 
pranešėjas / pareiškėjas turėtų apie tai 
pranešti Komisijai ir valstybėms narėms. 
Vis dėlto, pranešėjo / pareiškėjo 
atsisakymas patikslinti pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį nedaro 
poveikio Komisijos įgaliojimams 
atitinkamai pagal Direktyvos 2001/18/EB 
19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 7 ir 19 straipsnius prireikus 
atlikti tokį patikslinimą atsižvelgiant į 
Europos maisto saugos tarnybos (toliau –
Tarnyba) atliktą rizikos aplinkai 
vertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) jeigu pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu per nustatytą 
terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 
tos dienos, kurią Komisija perduoda tą 
prašymą, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis turėtų būti 

Išbraukta.
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atitinkamai patikslinta. Jeigu pranešėjas / 
pareiškėjas su prašymu nesutinka, 
pranešėjas / pareiškėjas turėtų apie tai 
pranešti Komisijai ir valstybėms narėms. 
Vis dėlto, pranešėjo / pareiškėjo 
atsisakymas patikslinti pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį nedaro 
poveikio Komisijos įgaliojimams 
atitinkamai pagal Direktyvos 2001/18/EB 
19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 7 ir 19 straipsnius prireikus 
atlikti tokį patikslinimą atsižvelgiant į 
Europos maisto saugos tarnybos (toliau –
Tarnyba) atliktą rizikos aplinkai 
vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 94
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) jeigu pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu per nustatytą 
terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 
tos dienos, kurią Komisija perduoda tą 
prašymą, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis turėtų būti 
atitinkamai patikslinta. Jeigu pranešėjas / 
pareiškėjas su prašymu nesutinka, 
pranešėjas / pareiškėjas turėtų apie tai 
pranešti Komisijai ir valstybėms narėms. 
Vis dėlto, pranešėjo / pareiškėjo 
atsisakymas patikslinti pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį nedaro 
poveikio Komisijos įgaliojimams 
atitinkamai pagal Direktyvos 2001/18/EB 

Išbraukta.
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19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 7 ir 19 straipsnius prireikus 
atlikti tokį patikslinimą atsižvelgiant į 
Europos maisto saugos tarnybos (toliau –
Tarnyba) atliktą rizikos aplinkai 
vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu.

Pakeitimas 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) jeigu pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu per nustatytą 
terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo
tos dienos, kurią Komisija perduoda tą 
prašymą, pranešimo / paraiškos geografinė 
taikymo sritis turėtų būti atitinkamai 
patikslinta. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas
su prašymu nesutinka, pranešėjas / 
pareiškėjas turėtų apie tai pranešti 
Komisijai ir valstybėms narėms. Vis dėlto, 
pranešėjo / pareiškėjo atsisakymas 
patikslinti pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį nedaro poveikio 
Komisijos įgaliojimams atitinkamai pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnį arba 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 19 
straipsnius prireikus atlikti tokį 
patikslinimą atsižvelgiant į Europos maisto 
saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atliktą 
rizikos aplinkai vertinimą;

(9) jeigu Komisija arba leidimus 
išduodanti institucija neatmeta pranešėjo 
/ pareiškėjo prašymo per nustatytą terminą, 
kuris pradedamas skaičiuoti nuo jo 
perdavimo dienos, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis turėtų būti 
atitinkamai patikslinta. Jeigu Komisija 
arba leidimus išduodanti institucija 
atmeta prašymą, ji turėtų pranešti apie 
savo sprendimą pranešėjui / pareiškėjui, 
atitinkamai valstybei narei ir kitoms
valstybėms narėms. Komisija nepraranda 
savo įgaliojimų atitinkamai pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnį arba 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 19 
straipsnius prireikus atlikti tokį 
patikslinimą atsižvelgiant į Europos maisto 
saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atliktą 
rizikos aplinkai vertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Tarybos pozicija
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9) jeigu pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu per nustatytą 
terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 
tos dienos, kurią Komisija perduoda tą 
prašymą, pranešimo / paraiškos geografinė 
taikymo sritis turėtų būti atitinkamai 
patikslinta. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas 
su prašymu nesutinka, pranešėjas / 
pareiškėjas turėtų apie tai pranešti 
Komisijai ir valstybėms narėms. Vis dėlto, 
pranešėjo / pareiškėjo atsisakymas 
patikslinti pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį nedaro poveikio 
Komisijos įgaliojimams atitinkamai pagal 
Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnį arba 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 19 
straipsnius prireikus atlikti tokį 
patikslinimą atsižvelgiant į Europos 
maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 
atliktą rizikos aplinkai vertinimą;

(9) pranešėjas / pareiškėjas turėtų paklusti 
nepriklausomiems valstybių narių 
sprendimams ir todėl neteikti jokios 
paraiškos, į kurią būtų įtraukta valstybių 
narių, aiškiai arba numanomai 
nusprendusių apriboti arba uždrausti 
GMO savo teritorijoje, teritorija. Taigi
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis turėtų apimti tik valstybių narių, 
aiškiai ir viešai leidusių auginti GMO jų 
teritorijoje, teritoriją. Bet koks valstybei 
narei daromas spaudimas turėtų būti 
draudžiamas ir už jį turės būti skiriamos 
atitinkamos finansinės sankcijos;

Or. fr

Pakeitimas 97
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(9a) valstybių narių nustatyti GMO 
auginimo apribojimai ar draudimai 
neturėtų trukdyti vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinių tyrimų, su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
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būtinų apsaugos priemonių;

Or. fr

Pakeitimas 98
Renate Sommer

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais,
sambūviu ir viešąja politika. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba remiantis 
jų deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais ir 
sambūviu. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. de

Pakeitimas 99
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais griežtais 
moksliniais motyvais, nei pagal suderintą 
Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003, įvertinti motyvai.

Or. en

Pakeitimas 100
Julie Girling

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
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kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba remiantis 
jų deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, 
kuriame jau nustatytos procedūros, 
skirtos atsižvelgti į galimą pavojų 
visuomenės sveikatai ir aplinkai dėl 
konkrečių GMO auginimo, t. y. Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003, įvertinti motyvai. Tie motyvai 
gali būti susiję su aplinkos ar žemės ūkio 
politikos tikslais ar kitais įtikinamais 
motyvais, kaip antai miesto ir kaimo 
planavimu, žemės naudojimu, socialiniais 
ir ekonominiais padariniais, sambūviu ir 
viešąja politika. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 101
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 

(10) visada turėtų būti numatyta galimybė 
valstybei narei veikti kaip rizikos 
valdytojai ir patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, kuriomis 
GMO arba GMO grupėms, nustatytoms 
pagal kultūrą ar savybę, arba visiems 
GMO suteikus leidimą, apribojamas arba 
uždraudžiamas jų auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, remiantis 
motyvais, susijusiais su viešuoju interesu. 
Tie motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
pagrįstais veiksniais, pvz., socialiniu ir
ekonominiu poveikiu, jei tokie veiksniai 



AM\1037402LT.doc 53/116 PE539.851v01-00

LT

motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

nebuvo tiriami vykdant Direktyvos 
2001/18/EB C dalyje numatytą suderintą 
procedūrą arba jei tai vis dar nėra 
moksliškai aiškiai nustatyta. Tos 
priemonės turėtų būti deramai pagrįstos 
moksliniais argumentais arba 
argumentais, susijusiais su kitais 
pagrįstais veiksniais, galinčiais atsirasti 
dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pagrindimas

ES maisto srities Reglamente Nr. 178/2002 apibrėžiami bendrieji principai ir atsakomybė, 
tvirto mokslinio pagrindo pateikimo priemonės, veiksmingos organizacinės priemonės ir 
procedūros, padedančios priimti su maisto ir pašarų sauga susijusius sprendimus. Tai reiškia 
glaudų EFSA kaip pagrindinio rizikos vertinimo subjekto, Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą. Pranešėjams / pareiškėjams neturėtų būti suteiktas formalus vaidmuo 
rizikos valdymo etape.

Pakeitimas 102
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 

(10) valstybės narės, kurios veikia kaip
rizikos valdytojos, turėtų būti įgaliotos / 
joms turėtų būti suteikta 
galimybė / leidžiama patvirtinti priemones, 
kuriomis apribojamas arba uždraudžiamas
GMO arba GMO grupių ar visų GMO 
auginimas visoje jų teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis argumentais, kurie susiję 
su poveikiu aplinkai arba kitais pagrįstais 
veiksniais, pvz., socialiniu ir ekonominiu 
poveikiu, jei tokie veiksniai nebuvo 
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suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

tinkamai tiriami vykdant Direktyvos 
2001/18/EB C dalyje ir Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 numatytą suderintą 
procedūrą arba jei tai vis dar nėra 
moksliškai aiškiai nustatyta. Tos 
priemonės turėtų atitikti Sąjungos teisę; 

Or. en

Pakeitimas 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba remiantis 

(10) jei pranešėjas / pareiškėjas 
nusprendžia nepasinaudoti galimybe 
prašyti apriboti konkretaus GMO 
geografinę taikymo sritį, atitinkama
valstybė narė turėtų pateikti Komisijai
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis tam GMO
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis šios direktyvos 26b 
straipsnio 3 dalyje nurodytais motyvais. 
Tie motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba remiantis 
jų deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
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jų deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 104
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

(10) be to, turėtų būti numatyta galimybė 
tai valstybei narei veikti kaip rizikos 
valdytojai ir patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, GMO ar GMO grupėms, 
nustatytoms pagal kultūrą ar savybę, arba 
visiems GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis su viešuoju interesu 
susijusiais kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai.. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
pagrįstais veiksniais, pvz., socialiniu ir
ekonominiu poveikiu, jei tokie veiksniai 
nebuvo tiriami vykdant Direktyvos 
2001/18/EB C dalyje numatytą suderintą 
procedūrą arba jei tai vis dar nėra 
moksliškai aiškiai nustatyta. Tos 
priemonės turėtų būti deramai pagrįstos 
moksliniais argumentais arba 
argumentais, susijusiais su kitais 
pagrįstais veiksniais, galinčiais atsirasti 
dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
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tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 105
Paul Brannen

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba remiantis 
jų deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais, pagrįstais 
empiriniais įrodymais, ar kitais įtikinamais 
motyvais, kaip antai miesto ir kaimo 
planavimu, žemės naudojimu, socialiniais 
ir ekonominiais padariniais, sambūviu ir 
viešąja politika. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pagrindimas

Keičiama atsižvelgiant į 26b straipsnio 3 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 106
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės,
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

(10) nedarant poveikio valstybės narės 
galimybei prašyti patikslinti pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį, visada
turėtų būti numatyta galimybė valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, GMO arba GMO grupėms, 
nustatytoms pagal kultūrą ar savybę, arba 
visiems GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis motyvais, susijusiais su 
viešuoju interesu. Tie motyvai gali būti 
susiję su aplinkos ar žemės ūkio politikos 
tikslais ar kitais pagrįstais veiksniais, pvz., 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, jei 
tokie veiksniai nebuvo tiriami vykdant 
Direktyvos 2001/18/EB C dalyje numatytą 
suderintą procedūrą arba jei tai vis dar 
nėra moksliškai aiškiai nustatyta. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 

(10) nedarant poveikio valstybės narės 
galimybei prašyti patikslinti pranešimo / 
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susijusio pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kaip to prašė valstybė narė, 
turėtų būti numatyta galimybė tai valstybei 
narei patvirtinti Sąjungos teisę 
atitinkančias pagrįstas priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

paraiškos geografinę taikymo sritį, visada
turėtų būti numatyta galimybė valstybei 
narei veikti kaip rizikos valdytojai ir
patvirtinti Sąjungos teisę atitinkančias 
pagrįstas priemones, kuriomis tam tikro 
pagal veislę ar savybes nustatyto GMO, 
tam tikros GMO grupės arba visų GMO 
auginimas būtų apribojamas arba 
uždraudžiamas visoje jos teritorijoje arba 
jos dalyje, remiantis motyvais, susijusiais 
su viešuoju interesu. Tie motyvai gali būti 
susiję su aplinkos ar žemės ūkio politikos 
tikslais ar kitais pagrįstais veiksniais, pvz., 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, jei 
tokie veiksniai nebuvo tiriami vykdant 
Direktyvos 2001/18/EB C dalyje numatytą 
suderintą procedūrą arba jei tai vis dar 
nėra moksliškai aiškiai nustatyta. Minėtos 
priemonės turėtų būti deramai pagrįstos 
moksliniais argumentais arba 
argumentais, susijusiais su sveikatos, 
ekonomikos, visuomenės ir etikos 
veiksniais, galinčiais atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai. Tais motyvais gali būti 
remiamasi atskirai arba remiantis jų 
deriniu, atsižvelgiant į valstybės narės, 
regiono ar vietovės, kuriuose bus taikomos 
tos priemonės, konkrečias aplinkybes;

Or. it

Pakeitimas 108
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 

(10) turėtų būti numatyta galimybė 
valstybei narei patvirtinti priemones, 
kuriomis, GMO suteikus leidimą, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje. Tos priemonės, kurias laisvai 
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Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas 
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja tvarka. Tais motyvais 
gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

vertina valstybės narės, gali būti pagrįstos
aplinkos ar žemės ūkio politikos tikslais ar 
bet kokiais kitais įtikinamais motyvais, 
kaip antai miesto ir kaimo planavimu, 
žemės naudojimu, socialiniais ir 
ekonominiais padariniais, sambūviu ir 
viešąja tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 109
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) be to, tik tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas atsisakė patikslinti su GMO 
susijusio pranešimo / paraiškos 
geografinę taikymo sritį, kaip to prašė 
valstybė narė, turėtų būti numatyta 
galimybė tai valstybei narei patvirtinti 
Sąjungos teisę atitinkančias pagrįstas 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą, apribojamas arba uždraudžiamas
jo auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis kitais motyvais, nei pagal 
suderintą Sąjungos taisyklių rinkinį, t. y. 

(10) valstybės narės visada turėtų turėti 
galimybę veikti kaip rizikos valdytojos ir 
patvirtinti pagrįstas priemones, kuriomis 
GMO arba GMO grupėms, nustatytoms 
pagal kultūrą ar savybę, arba visiems 
GMO apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jų teritorijoje arba jos 
dalyje, remiantis motyvais, susijusiais su 
aplinka ar žemės ūkio politikos tikslais, 
arba kitais pagrįstais veiksniais, galinčiais 
atsirasti dėl tyčinio GMO išleidimo į 
aplinką ar pateikimo rinkai, pvz., 
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Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, įvertinti motyvai. Tie 
motyvai gali būti susiję su aplinkos ar 
žemės ūkio politikos tikslais ar kitais 
įtikinamais motyvais, kaip antai miesto ir 
kaimo planavimu, žemės naudojimu, 
socialiniais ir ekonominiais padariniais, 
sambūviu ir viešąja politika. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu, atsižvelgiant į 
valstybės narės, regiono ar vietovės, 
kuriuose bus taikomos tos priemonės, 
konkrečias aplinkybes;

socialiniu ir ekonominiu poveikiu, 
sambūviu arba jei tai vis dar nėra 
moksliškai aiškiai nustatyta. Tais 
motyvais gali būti remiamasi atskirai arba 
remiantis jų deriniu.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi rekomendacijos projekto 11 pakeitimu, bet išbraukiama nuoroda į 1 etapą ir 
pateikiami pagrįstesni pavyzdžiai. Net Komisija savo pasiūlymo projekte leido vyriausybėms 
uždrausti konkrečius arba visus GMO. Taryba nesivadovavo nei Komisijos, nei per pirmąjį 
svarstymą priimta Parlamento pozicija. 

Pakeitimas 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10a) turint omenyje tai, kad naujausias 
tyrimas, kuriame vertinamas ir 
analizuojamas šių produktų vartojimo 
poveikis žmonių sveikatai ir saugai, 
atliktas 2001 m. ir kad naujausi šių 
produktų socialinio ir ekonominio 
poveikio ir poveikio gyvūnų sveikatai 
tyrimai atlikti 2011–2012 m., turėtų būti 
skatinami ir remiami tolesni tyrimai apie 
šių produktų poveikį žmonių ir gyvūnų 
sveikatai;

Or. pt
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Pakeitimas 111
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Sąjungoje pasirinktas žmonių ar 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis sudaro sąlygas visoje Sąjungoje 
atlikti vienodus mokslinius įvertinimus, ir 
ši direktyva tos padėties neturėtų pakeisti. 
Todėl, siekiant užkirsti kelią kišimuisi į 
kompetencijas, kurios pagal Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003 suteiktos rizikos vertintojams ir 
rizikos valdytojams, valstybė narė turėtų 
remtis tik tais su aplinkos politikos tikslais
susijusiais motyvais, kurie neprieštarauja
rizikos sveikatai ir aplinkai, vertinamos 
atliekant Direktyvoje 2001/18/EB ir 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytas 
leidimų išdavimo procedūras, kaip antai 
tam tikrų gamtos ir kraštovaizdžio savybių 
išlaikymas, tam tikros buveinės bei 
ekosistemos ir specifinės ekosistemų 
funkcijos, vertinimui;

(11) valstybė narė negali keisti Sąjungoje 
pasirinkto žmonių ar gyvūnų sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygio, ir šio principo 
turi būti ir toliau laikomasi. Todėl, 
siekiant užkirsti kelią kišimuisi į 
kompetencijas, kurios pagal Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003 suteiktos rizikos vertintojams ir 
rizikos valdytojams, valstybė narė turėtų 
remtis tik tais su poveikiu aplinkai
susijusiais motyvais, kurie papildo rizikos 
sveikatai ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 numatytas leidimų 
išdavimo procedūras, vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Sąjungoje pasirinktas žmonių ar 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis sudaro sąlygas visoje Sąjungoje 
atlikti vienodus mokslinius įvertinimus, ir 
ši direktyva tos padėties neturėtų pakeisti.

(11) valstybė narė negali keisti Sąjungoje 
pasirinkto žmonių ar gyvūnų sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygio, ir šio principo 
turi būti ir toliau laikomasi. Todėl, 
siekiant užkirsti kelią kišimuisi į 
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Todėl, siekiant užkirsti kelią kišimuisi į 
kompetencijas, kurios pagal 
Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 suteiktos rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams, 
valstybė narė turėtų remtis tik tais su 
aplinkos politikos tikslais susijusiais
motyvais, kurie neprieštarauja rizikos 
sveikatai ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 numatytas leidimų 
išdavimo procedūras, kaip antai tam tikrų 
gamtos ir kraštovaizdžio savybių 
išlaikymas, tam tikros buveinės bei 
ekosistemos ir specifinės ekosistemų 
funkcijos, vertinimui;

kompetencijas, kurios pagal Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 suteiktos rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams, 
valstybė narė turėtų remtis tik aplinkos 
politikos tikslams neprieštaraujančiais
motyvais, kurie papildytų rizikos sveikatai 
ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 numatytas leidimų 
išdavimo procedūras, vertinimą;

Or. it

Pakeitimas 113
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Sąjungoje pasirinktas žmonių ar 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis sudaro sąlygas visoje Sąjungoje 
atlikti vienodus mokslinius įvertinimus, ir 
ši direktyva tos padėties neturėtų pakeisti. 
Todėl, siekiant užkirsti kelią kišimuisi į 
kompetencijas, kurios pagal Direktyvą 
2001/18/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 suteiktos rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams, 
valstybės narės turėtų remtis tik tais su 
aplinkos politikos tikslais susijusiais 
motyvais, kurie neprieštarauja rizikos 
sveikatai ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 nustatytas leidimų 
išdavimo procedūras, kaip antai tam tikrų 
gamtos ir kraštovaizdžio savybių 
išlaikymas, tam tikros buveinės bei 

(11) Europos Sąjunga privalo užtikrinti 
aukštą žmonių ar gyvūnų sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygį visoje Sąjungoje 
atliekant visiškai nepriklausomus ir 
kokybiškus išsamius vienodus mokslinius 
įvertinimus, ir ši direktyva tos padėties 
neturėtų pakeisti. Todėl, siekiant užkirsti 
kelią kišimuisi į kompetencijas, kurios 
pagal Direktyvą 2001/18/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003 suteiktos rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams, 
valstybės narės turėtų remtis tik tais su 
aplinkos politikos tikslais susijusiais 
motyvais, kuriais papildomas rizikos 
sveikatai ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 nustatytas leidimų 
išdavimo procedūras, kaip antai tam tikrų 
gamtos ir kraštovaizdžio savybių 
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ekosistemos ir specifinės ekosistemų 
funkcijos, vertinimui;

išlaikymas, tam tikros buveinės bei 
ekosistemos ir specifinės ekosistemų 
funkcijos, vertinimas;

Or. fr

Pakeitimas 114
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11a) valstybėms narėms taip pat turėtų 
būti leista pagrįsti tokias priemones 
pagrindais, susijusiais su socialiniu bei 
ekonominiu poveikiu. Šie pagrindai gali 
būti sambūvio priemonių 
neįgyvendinamumas ar didelės sąnaudos 
arba negalėjimas įgyvendinti sambūvio 
priemonių dėl specifinių geografinių 
sąlygų, pvz., mažų salų ar kalnų teritorijų, 
poreikis apsaugoti žemės ūkio produktų 
įvairovę arba poreikis užtikrinti sėklų 
grynumą;

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta rekomendacijos projekte pateiktu 14 pakeitimu.

Pakeitimas 115
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11a) valstybėms narėms turėtų būti 
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leidžiama pagrįsti priemones, kuriomis 
ribojamas arba draudžiamas GMO ar 
GMO grupių, nustatytų pagal kultūrą ar 
savybę, arba visų GMO auginimas, 
tinkamai pagrįstais motyvais, susijusiais 
su poveikiu aplinkai. Tie motyvai gali 
būti: piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija; 
genetiškai modifikuotų augalų savybė 
plisti ar gajumas arba galimybė 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais; neigiamo poveikio 
vietos aplinkai, kurį sukelia su GMO 
auginimu susijusių žemės ūkio metodų 
kaita, prevencija; žemės ūkio metodų, 
kuriuos taikant gali būti geriau 
suderinama gamyba ir ekosistemų 
tvarumas, išsaugojimas ir vystymas; vietos 
biologinės įvairovės, įskaitant tam tikras 
buveines ir ekosistemas arba tam tikras 
gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
išsaugojimas; tinkamų duomenų apie 
galimą neigiamą GMO išleidimo į aplinką 
poveikį valstybės narės vietos arba 
regioninio lygio aplinkai, įskaitant 
biologinę įvairovę, nebuvimas arba tokių 
duomenų nepakankamumas;

Or. en

Pakeitimas 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11a) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagrįsti priemones, kuriomis 
ribojamas arba draudžiamas GMO 
auginimas, tinkamai pagrįstais motyvais, 
susijusiais su poveikiu aplinkai, arba 
motyvais, susijusiais su rizikos valdymu. 
Tie motyvai gali būti: piktžolių ir kenkėjų 
atsparumo pesticidams atsiradimo 
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prevencija; GM augalų savybė plisti ar 
gajumas arba galimybė kryžmintis su 
auginamais domestikuotais ar laukiniais 
augalais; neigiamo poveikio vietos 
aplinkai, kurį sukelia su GMO auginimu 
susijusių žemės ūkio metodų kaita, 
prevencija; žemės ūkio metodų, kuriuos 
taikant gali būti geriau suderinama 
gamyba ir ekosistemų tvarumas, 
išsaugojimas ir vystymas; vietos 
biologinės įvairovės, įskaitant tam tikras 
buveines ir ekosistemas arba tam tikras 
gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
išsaugojimas; tinkamų duomenų apie 
galimą neigiamą GMO išleidimo į aplinką 
poveikį valstybės narės vietos arba 
regioninio lygio aplinkai, įskaitant 
biologinę įvairovę, nebuvimas arba tokių 
duomenų nepakankamumas;

Or. it

Pakeitimas 117
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11b) motyvai, susiję su socialiniu ir 
ekonominiu poveikiu, gali būti sambūvio 
priemonių neįgyvendinamumas ar didelės 
sąnaudos arba negalėjimas įgyvendinti 
sambūvio priemonių dėl specifinių 
geografinių sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(11b) argumentais, susijusiais su 
socialiniu ir ekonominiu poveikiu, galima 
laikyti sambūvio užtikrinimo priemonių 
nepraktiškumą ar dideles sąnaudas arba 
negalėjimą įgyvendinti sambūvio 
priemonių dėl mažų salų ar kalnų vietovių 
specifinių geografinių sąlygų, poreikį 
apsaugoti žemės ūkio gamybos įvairovę 
arba užtikrinti sėklų grynumą, augalų 
dauginamosios medžiagos prieinamumą 
bei tradicinio ir ekologinio ūkininkavimo 
metodų išsaugojimą;

Or. it

Pakeitimas 119
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11a) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagrįsti priemones, kuriomis 
ribojamas arba draudžiamas GMO ar 
GMO grupių, nustatytų pagal kultūrą ar 
savybę, arba visų GMO auginimas, taip 
pat ir kitais motyvais, kurie gali būti susiję 
su žemės naudojimu, miesto ir kaimo 
planavimu ar kitais pagrįstais veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Tarybos pozicija
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(11c) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagrįsti priemones, kuriomis 
ribojamas arba draudžiamas GMO 
auginimas, taip pat ir kitais motyvais, 
kurie gali būti susiję su žemės naudojimu, 
miesto ir kaimo planavimu ar kitais 
pagrįstais veiksniais, pvz., susijusiais su 
kultūros tradicijomis;

Or. it

Pakeitimas 121
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) valstybės narės taip pat turėtų galėti 
pagrįsti pagal Direktyvą 2001/18/EB 
priimamus savo sprendimus remdamosi
motyvais, susijusiais su socialiniu ir 
ekonominiu poveikiu, kuris gali atsirasti 
dėl GMO auginimo atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje. Nors sambūvio 
priemonės nagrinėtos 2010 m. liepos 13 d. 
Komisijos rekomendacijoje1, valstybėms 
narėms taip pat turėtų būti palikta 
galimybė pagal šią direktyvą patvirtinti 
priemones, kuriomis ribojamas arba 
draudžiamas GMO, kuriems išduotas 
leidimas, auginimas visoje jų teritorijoje 
arba jos dalyje. Tie motyvai gali būti susiję 
su tuo, kad dėl specifinių geografinių 
sąlygų sambūvio priemonių yra praktiškai 
neįmanoma įgyvendinti, su poreikiu 
užkirsti kelią GMO buvimui kituose 
produktuose, kaip antai konkrečiuose ar 
tam tikruose produktuose, su poreikiu 
apsaugoti žemės ūkio produktų įvairovę 
arba poreikiu užtikrinti sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos grynumą. Be to, 

(12) valstybių narių sprendimai apriboti 
arba drausti savo teritorijoje auginti GMO
taip pat turėtų būti pagrįsti motyvais, 
susijusiais su socialiniu ir ekonominiu 
poveikiu, kuris gali atsirasti dėl GMO 
auginimo atitinkamos valstybės narės 
teritorijoje. Visų pirma tie motyvai gali 
būti susiję su tuo, kad dėl specifinių 
geografinių sąlygų sambūvio priemonių 
yra praktiškai neįmanoma įgyvendinti, su 
poreikiu užkirsti kelią GMO buvimui 
kituose produktuose, kaip antai 
konkrečiuose ar tam tikruose produktuose, 
su poreikiu apsaugoti žemės ūkio produktų 
įvairovę arba poreikiu užtikrinti sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos 
grynumą. Be to, kaip buvo prašoma 
2008 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadose 
dėl genetiškai modifikuotų organizmų, 
Komisija pateikė Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl GMO auginimo 
socialinių ir ekonominių padarinių. Toje 
ataskaitoje pateiktos išvados gali suteikti 
vertingos informacijos valstybėms narėms, 
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kaip buvo prašoma 2008 m. gruodžio 5 d. 
Tarybos išvadose dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų, Komisija pateikė 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl GMO auginimo socialinių ir 
ekonominių padarinių. Toje ataskaitoje 
pateiktos išvados gali suteikti vertingos 
informacijos valstybėms narėms, 
svarstančioms galimybę priimti sprendimus 
remiantis šia direktyva;

svarstančioms galimybę priimti sprendimus 
remiantis šia direktyva;

__________________
1 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir 
ekologiškose kultūrose, rengimo gairių 
(OL C 200, 2010 7 22, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) valstybės narės taip pat turėtų galėti 
pagrįsti pagal Direktyvą 2001/18/EB 
priimamus savo sprendimus remdamosi 
motyvais, susijusiais su socialiniu ir 
ekonominiu poveikiu, kuris gali atsirasti 
dėl GMO auginimo atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje. Nors sambūvio
priemonės nagrinėtos 2010 m. liepos 13 d. 
Komisijos rekomendacijoje1, valstybėms 
narėms taip pat turėtų būti palikta 
galimybė pagal šią direktyvą patvirtinti 
priemones, kuriomis ribojamas arba 
draudžiamas GMO, kuriems išduotas 
leidimas, auginimas visoje jų teritorijoje 
arba jos dalyje. Tie motyvai gali būti susiję 
su tuo, kad dėl specifinių geografinių 
sąlygų sambūvio priemonių yra praktiškai 

(12) valstybės narės taip pat turėtų galėti 
pagrįsti pagal Direktyvą 2001/18/EB 
priimamus savo sprendimus remdamosi 
motyvais, susijusiais su socialiniu ir 
ekonominiu poveikiu, kuris gali atsirasti 
dėl GMO auginimo atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje. Tie motyvai gali būti 
susiję su poreikiu ar siekiu užkirsti kelią 
GMO buvimui kituose produktuose, kaip 
antai konkrečiuose ar tam tikruose 
produktuose, su poreikiu apsaugoti žemės 
ūkio produktų įvairovę arba poreikiu 
užtikrinti sėklų ir augalų dauginamosios 
medžiagos grynumą. Be to, kaip buvo 
prašoma 2008 m. gruodžio 5 d. Tarybos 
išvadose dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų, Komisija pateikė Europos 
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neįmanoma įgyvendinti, su poreikiu 
užkirsti kelią GMO buvimui kituose 
produktuose, kaip antai konkrečiuose ar 
tam tikruose produktuose, su poreikiu 
apsaugoti žemės ūkio produktų įvairovę 
arba poreikiu užtikrinti sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos grynumą. Be to, 
kaip buvo prašoma 2008 m. gruodžio 5 d. 
Tarybos išvadose dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų, Komisija pateikė 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl GMO auginimo socialinių ir 
ekonominių padarinių. Toje ataskaitoje 
pateiktos išvados gali suteikti vertingos 
informacijos valstybėms narėms, 
svarstančioms galimybę priimti sprendimus 
remiantis šia direktyva;

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl GMO 
auginimo socialinių ir ekonominių 
padarinių. Toje ataskaitoje pateiktos 
išvados gali suteikti vertingos informacijos 
valstybėms narėms, svarstančioms 
galimybę priimti sprendimus remiantis šia 
direktyva;

__________________
1 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir 
ekologiškose kultūrose, rengimo gairių 
(OL C 200, 2010 7 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 123
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12a) be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad įdiegtų atitinkamas 
„buferines zonas“ tarp vietovių, kuriose 
nebūtų GMO, ir vietovių, kuriose GMO 
būtų auginami išvengiant nenumatytų jų 
išplitimo į kitas šalis padarinių;

Or. en
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Pakeitimas 124
Lorenzo Fontana

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) pagal šią direktyvą priimti apribojimai 
ar draudimai turėtų būti taikomi auginimui,
bet ne genetiškai modifikuotų sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos bei 
produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų 
derliaus produktų laisvai apyvartai ir 
importui, ir taip pat turėtų atitikti Sutartis, 
visų pirma nacionalinių ir nenacionalinių 
produktų nediskriminavimo principą, 
proporcingumo principą ir SESV 34 ir 36 
straipsnius bei 216 straipsnio 2 dalį;

(13) pagal šią direktyvą priimti apribojimai 
ar draudimai turėtų būti taikomi auginimui,
bet valstybei narei priėmus atitinkamą 
sprendimą taip pat gali būti taikomi 
genetiškai modifikuotų sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos bei produktų, 
kuriuose jų yra, ir jų derliaus produktų 
laisvai apyvartai ir importui;

Or. it

Pakeitimas 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) pagal šią direktyvą priimti apribojimai 
ar draudimai turėtų būti taikomi auginimui, 
bet ne genetiškai modifikuotų sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos bei 
produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų 
derliaus produktų laisvai apyvartai ir 
importui, ir taip pat turėtų atitikti Sutartis, 
visų pirma nacionalinių ir nenacionalinių 
produktų nediskriminavimo principą,
proporcingumo principą ir SESV 34 ir 36 
straipsnius bei 216 straipsnio 2 dalį;

(13) pagal šią direktyvą priimti apribojimai 
ar draudimai turėtų būti taikomi auginimui, 
genetiškai modifikuotų sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos bei produktų, 
kuriuose jų yra, taip pat jų derliaus 
produktų apyvartai ir importui, ir taip pat 
turėtų atitikti Sutartis, visų pirma 
proporcingumo principą ir SESV 34 ir 36 
straipsnius bei 216 straipsnio 2 dalį;

Or. fr
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Pagrindimas

Pagal atsargumo principą valstybės narės privalo turėti teisę atsisakyti teikti rinkai GMO, 
taigi ir juos importuoti. Vartotojų apsauga turi būti svarbesnė nei žemės ūkio ir maisto 
produktų pramonės interesai.

Pakeitimas 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) pagal šią direktyvą priimti apribojimai 
ar draudimai turėtų būti taikomi auginimui, 
bet ne genetiškai modifikuotų sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos bei 
produktų, kuriuose jų yra, taip pat jų 
derliaus produktų laisvai apyvartai ir 
importui, ir taip pat turėtų atitikti Sutartis, 
visų pirma nacionalinių ir nenacionalinių 
produktų nediskriminavimo principą, 
proporcingumo principą ir SESV 34 ir 36 
straipsnius bei 216 straipsnio 2 dalį;

(13) valstybių narių priimti apribojimai ar 
draudimai turėtų būti taikomi auginimui ir
genetiškai modifikuotų sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos bei produktų, 
kuriuose jų yra, taip pat jų derliaus 
produktų laisvai apyvartai ir importui, ir 
turėtų atitikti Sutartis, visų pirma 
nacionalinių ir nenacionalinių produktų
nediskriminavimo principą, proporcingumo 
principą ir SESV 34 ir 36 straipsnius bei 
216 straipsnio 2 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 127
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti 

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti 
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arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje nuo Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau 
kaip praėjus dvejiems metams nuo 
sutikimo / leidimo išdavimo dienos, su 
sąlyga, kad pasibaigė nustatytas 
sustabdymo laikotarpis, per kurį Komisijai 
buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl 
siūlomų priemonių;

arba uždrausti GMO arba GMO grupių, 
nustatytų pagal kultūrą ar savybę, arba 
visų GMO auginimą visoje savo teritorijoje 
arba jos dalyje nuo Sąjungos leidimo 
įsigaliojimo dienos ir visam sutikimo / 
leidimo galiojimo laikotarpiui, su sąlyga, 
kad pasibaigė nustatytas sustabdymo 
laikotarpis, per kurį Komisijai buvo 
suteikta galimybė pateikti pastabų dėl 
siūlomų priemonių;

__________________ __________________
1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje nuo Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau 
kaip praėjus dvejiems metams nuo 
sutikimo / leidimo išdavimo dienos, su 
sąlyga, kad pasibaigė nustatytas 
sustabdymo laikotarpis, per kurį Komisijai 
buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl 
siūlomų priemonių;

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje iki Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir visą 
sutikimo / leidimo galiojimo laikotarpį, su 
sąlyga, kad pasibaigė nustatytas 
sustabdymo laikotarpis, per kurį Komisijai 
buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Todėl atitinkama 
valstybė narė ne vėliau kaip prieš 75 
dienas iki pasiūlytų priemonių 
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patvirtinimo turėtų pranešti apie jas 
Komisijai, kad Komisija turėtų galimybę 
pateikti pastabas, ir tuo laikotarpiu turėtų 
netvirtinti ir neįgyvendinti tokių 
priemonių. Pasibaigus nustatytam 
sustabdymo laikotarpiui valstybė narė 
turėtų turėti galimybę patvirtinti pradžioje 
savo pasiūlytas arba pagal Komisijos 
pastabas iš dalies pakeistas priemones;

__________________ __________________
1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

Or. it

Pakeitimas 129
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje nuo Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau 
kaip praėjus dvejiems metams nuo 
sutikimo / leidimo išdavimo dienos, su 
sąlyga, kad pasibaigė nustatytas 
sustabdymo laikotarpis, per kurį Komisijai 
buvo suteikta galimybė pateikti pastabų 
dėl siūlomų priemonių;

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu, kaip nustatyta
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, be jokių laiko 
ar trukmės apribojimų;
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__________________ __________________
1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

Or. fr

Pakeitimas 130
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje nuo Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau 
kaip praėjus dvejiems metams nuo 
sutikimo / leidimo išdavimo dienos, su 
sąlyga, kad pasibaigė nustatytas 
sustabdymo laikotarpis, per kurį Komisijai 
buvo suteikta galimybė pateikti pastabų 
dėl siūlomų priemonių;

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB1. Valstybės narės gali apriboti
arba uždrausti visų, grupės ar konkrečių
GMO auginimą visoje savo teritorijoje arba 
jos dalyje nuo Sąjungos leidimo 
įsigaliojimo dienos ir visam sutikimo / 
leidimo galiojimo laikotarpiui;

__________________ __________________
1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

1 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką 
(OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su rekomendacijos projekte pateiktu 17 pakeitimu. Net Komisija savo pasiūlymo 
projekte leido vyriausybėms uždrausti konkrečius arba visus GMO. Taryba nesivadovavo nei 
Komisijos, nei per pirmąjį svarstymą priimta Parlamento pozicija. 

Pakeitimas 131
Biljana Borzan

Tarybos pozicija
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14a) sustabdymo laikotarpiu pareiškėjas 
dėl leidimo / jo turėtojas, kuriam turėtų 
įtakos priemonės, kuriomis ribojamas 
arba draudžiamas GMO ar GMO grupės 
auginimas valstybėje narėje, turėtų 
susilaikyti nuo visos veiklos, susijusios su 
to GMO ar GMO grupės auginimu toje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 132
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių;

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių. Be to, Europos 
maisto saugos tarnyba ir valstybės narės 
turėtų siekti kurti platų visų mokslo sričių, 
įskaitant su ekologiniais klausimais 
susijusias sritis, mokslinių organizacijų 
tinklą, ir turėtų bendradarbiauti, kad 
anksti nustatytų galimus mokslinių 
nuomonių skirtumus, siekiant išspręsti 
arba išsiaiškinti ginčytinus mokslinius 
klausimus. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad būtų užtikrinti 
ištekliai, būtini nepriklausomiems 
moksliniams tyrimams dėl galimo tyčinio 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai keliamo pavojaus, ir kad 
intelektinės nuosavybės teisių 
užtikrinimas nekliudytų 
nepriklausomiems mokslininkams gauti 
visos reikiamos medžiagos;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas paimtas iš per pirmąjį svarstymą priimtos EP pozicijos ir turi būti vertinamas kaip 
rekomendacijos projekte pateikto 18 pakeitimo papildymas. Bendradarbiavimas tyrimų srityje 
yra tinkamo rizikos vertinimo išankstinė sąlyga.

Pakeitimas 133
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių;

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių, susijusių su 
žmonių ar gyvūnų sveikata ir aplinkos 
apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių;

(15) valstybių narių sprendimais riboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje neturėtų būti 
užkertamas kelias vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinius tyrimus su sąlyga, kad 
vykdant tokius tyrimus laikomasi visų 
būtinų saugumo priemonių ir kad šia 
veikla nepažeidžiami pagrindai, kuriais 
remiantis buvo įvestas draudimas;

Or. en

Pakeitimas 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15a) kadangi moksliniai duomenys yra 
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svarbūs priimant sprendimus dėl GMO 
uždraudimo ar patvirtinimo, Tarnyba ir 
valstybės narės turėtų pasinaudoti 
akredituotųjų viešųjų ir privačiųjų 
mokslinių tyrimų įstaigų veikla siekdamos 
nuolat teikti informaciją ir kruopščiai 
skelbti mokslinių tyrimų rezultatus, 
susijusius su galimu arba faktiniu GMO 
atsitiktiniu paplitimu, užteršimu arba jų 
keliamu pavojumi aplinkai ar žmogaus 
sveikatai;

Or. it

Pakeitimas 136
Julie Girling

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
priemonių patvirtinimo turėtų perduoti 
Komisijai jų projektą, kad Komisija turėtų 
galimybę pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
priemonių patvirtinimo turėtų perduoti 
Komisijai jų projektą, kad Komisija turėtų 
galimybę pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
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buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 137
Paul Brannen

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
priemonių patvirtinimo turėtų perduoti 
Komisijai jų projektą, kad Komisija turėtų 
galimybę pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
priemonių patvirtinimo turėtų perduoti 
Komisijai jų projektą, kad Komisija turėtų 
galimybę pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

Or. en
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Pagrindimas

Keičiama atsižvelgiant į siūlomą 26b straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 138
Jan Huitema

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
priemonių patvirtinimo turėtų perduoti 
Komisijai jų projektą, kad Komisija turėtų 
galimybę pateikti pastabas, ir tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti suteikta 
galimybė patvirtinti pagrįstas priemones, 
kuriomis apribojamas ar draudžiamas to 
GMO auginimas. Atitinkama valstybė narė 
ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki tų 
pagrįstų priemonių patvirtinimo turėtų 
viešai perduoti Komisijai jų projektą, kad 
Komisija turėtų galimybę pateikti pastabas, 
ir tuo laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 139
Younous Omarjee
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Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti 
suteikta galimybė patvirtinti pagrįstas 
priemones, kuriomis apribojamas ar 
draudžiamas to GMO auginimas. 
Atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip 
prieš 75 dienas iki tų priemonių 
patvirtinimo turėtų perduoti Komisijai jų 
projektą, kad Komisija turėtų galimybę 
pateikti pastabas, ir tuo laikotarpiu turėtų 
susilaikyti nuo tų priemonių tvirtinimo ir 
jų neįgyvendinti. Pasibaigus nustatytam 
sustabdymo laikotarpiui valstybė narė 
turėtų turėti galimybę patvirtinti 
priemones tokias, kaip buvo pasiūlyta iš 
pradžių, arba iš dalies jas pakeitusi 
atsižvelgdama į Komisijos pastabas;

(16) valstybė narė turėtų turėti galimybę 
bet kuriuo metu dar kartą peržiūrėti savo 
sprendimą ir patikslinti su GMO susijusio 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
ir patvirtinti priemones, kuriomis 
apribojamas ar draudžiamas to GMO 
auginimas;

Or. fr

Pakeitimas 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) kai dėl naujų ir objektyvių aplinkybių 
pagrįsta patikslinti su GMO susijusio 

(16) kai tinkama ir bet kuriuo atveju ne 
anksčiau kaip praėjus dvejiems metams 
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sutikimo / leidimo geografinę taikymo 
sritį, ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos valstybė narė 
turėtų turėti galimybę per Komisiją 
paprašyti sutikimo / leidimo turėtojo 
patikslinti jo geografinę taikymo sritį. Jei 
sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai arba 
nutylėdamas nepatvirtina, kad su tuo 
sutinka, valstybei narei turėtų būti 
suteikta galimybė patvirtinti pagrįstas
priemones, kuriomis apribojamas ar 
draudžiamas to GMO auginimas.
Atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip 
prieš 75 dienas iki tų priemonių 
patvirtinimo turėtų perduoti Komisijai jų 
projektą, kad Komisija turėtų galimybę 
pateikti pastabas, ir tuo laikotarpiu turėtų 
susilaikyti nuo tų priemonių tvirtinimo ir jų 
neįgyvendinti. Pasibaigus nustatytam 
sustabdymo laikotarpiui valstybė narė 
turėtų turėti galimybę patvirtinti priemones 
tokias, kaip buvo pasiūlyta iš pradžių, arba 
iš dalies jas pakeitusi atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas;

nuo GMO sutikimo / leidimo suteikimo 
dienos valstybė narė turėtų turėti galimybę
patvirtinti priemones, kuriomis ribojamas 
arba draudžiamas to GMO auginimas 
visoje jos teritorijoje arba jos dalyje. Apie 
tokias priemones turėtų būti pranešama 
Komisijai ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki 
tų priemonių patvirtinimo, kad Komisija 
turėtų galimybę pateikti neprivalomas 
pastabas. Atitinkama valstybė narė tuo 
laikotarpiu turėtų susilaikyti nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendinti. 
Pasibaigus nustatytam sustabdymo 
laikotarpiui valstybė narė turėtų turėti 
galimybę patvirtinti priemones tokias, kaip 
buvo pasiūlyta iš pradžių, arba iš dalies jas 
pakeitusi, jeigu atitinkama valstybė narė 
tai laiko tinkama, atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas. Tuo atveju, kai visos 
75 dienos arba jų dalis sutampa su rūšių, 
kurioms priklauso patvirtintas GMO, 
sėjos sezonu, valstybei narei turėtų būti 
leista įgyvendinti draudimą;

Or. en

Pakeitimas 141
Biljana Borzan

Tarybos pozicija
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16a) sustabdymo laikotarpiu pareiškėjas 
dėl leidimo / jo turėtojas, kuriam turėtų 
įtakos priemonės, kuriomis ribojamas 
arba draudžiamas GMO ar GMO grupės 
auginimas valstybėje narėje, turėtų 
susilaikyti nuo visos veiklos, susijusios su
to GMO ar GMO grupės auginimu toje 
valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 142
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) valstybė narė turėtų turėti galimybę 
prašyti kompetentingos institucijos ar 
Komisijos visą jos teritoriją arba jos dalį 
vėl įtraukti į sutikimo / leidimo geografinę 
taikymo sritį, kuriai ji anksčiau nebuvo 
priskirta. Tuo atveju neturėtų reikėti 
prašymą perduoti sutikimo / leidimo 
turėtojui ir prašyti jo pritarimo. Rašytinį 
sutikimą išdavusi kompetentinga institucija 
ar Komisija atitinkamai pagal Direktyvą 
2001/18/EB arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 turėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti sutikimo arba sprendimo išduoti 
leidimą geografinę taikymo sritį;

(17) valstybė narė taip pat turi galimybę 
prašyti kompetentingos institucijos ar 
Komisijos visą jos teritoriją arba jos dalį 
vėl įtraukti į sutikimo / leidimo geografinę 
taikymo sritį, kuriai ji anksčiau nebuvo 
priskirta. Tuo atveju rašytinį sutikimą 
išdavusi kompetentinga institucija ar 
Komisija atitinkamai pagal Direktyvą 
2001/18/EB arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 turėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti sutikimo arba sprendimo išduoti 
leidimą geografinę taikymo sritį;

Or. fr

Pakeitimas 143
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) valstybė narė turėtų turėti galimybę 
prašyti kompetentingos institucijos ar 
Komisijos visą jos teritoriją arba jos dalį 
vėl įtraukti į sutikimo / leidimo geografinę 
taikymo sritį, kuriai ji anksčiau nebuvo 
priskirta. Tuo atveju neturėtų reikėti 
prašymą perduoti sutikimo / leidimo 

Išbraukta.
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turėtojui ir prašyti jo pritarimo. Rašytinį 
sutikimą išdavusi kompetentinga 
institucija ar Komisija atitinkamai pagal 
Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003 turėtų atitinkamai iš 
dalies pakeisti sutikimo arba sprendimo 
išduoti leidimą geografinę taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu.

Pakeitimas 144
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) rašytiniai sutikimai arba sprendimai 
išduoti leidimą, kurie buvo išduoti ar 
priimti apribojant geografinę taikymo sritį 
tam tikromis vietovėmis, arba valstybių 
narių pagal šią direktyvą patvirtintos 
priemonės, kuriomis ribojamas arba 
draudžiamas GMO auginimas, neturėtų 
užkirsti kelio kitoms valstybėms narėms 
naudoti GMO, kuriems išduotas leidimas, 
arba riboti jų naudojimo. Be to, ši 
direktyva ir pagal ją patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu genetiškai 
nemodifikuotų veislių sėkloje ir augalų 
dauginamojoje medžiagoje, taip pat 
neturėtų užkirsti kelio auginti tuos 
reikalavimus atitinkančių veislių;

(18) rašytiniai sutikimai arba sprendimai 
išduoti leidimą, kurie buvo išduoti ar 
priimti apribojant geografinę taikymo sritį 
tam tikromis vietovėmis, arba valstybių 
narių pagal šią direktyvą patvirtintos 
priemonės, kuriomis ribojamas arba 
draudžiamas GMO auginimas, neturėtų 
užkirsti kelio kitoms valstybėms narėms 
naudoti GMO, kuriems išduotas leidimas, 
arba riboti jų naudojimo, jei taikomos 
tinkamos sambūvio priemonės siekiant 
užkirsti išplitimą į kitas šalis. Be to, ši 
direktyva ir pagal ją patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu genetiškai 
nemodifikuotų veislių sėkloje ir augalų 
dauginamojoje medžiagoje, taip pat 
neturėtų užkirsti kelio auginti tuos 
reikalavimus atitinkančių veislių;
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Or. en

Pakeitimas 145
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) rašytiniai sutikimai arba sprendimai 
išduoti leidimą, kurie buvo išduoti ar 
priimti apribojant geografinę taikymo sritį 
tam tikromis vietovėmis, arba valstybių 
narių pagal šią direktyvą patvirtintos 
priemonės, kuriomis ribojamas arba 
draudžiamas GMO auginimas, neturėtų 
užkirsti kelio kitoms valstybėms narėms 
naudoti GMO, kuriems išduotas leidimas, 
arba riboti jų naudojimo. Be to, ši 
direktyva ir pagal ją patvirtintos 
nacionalinės priemonės neturėtų daryti 
poveikio Sąjungos teisės aktų 
reikalavimams, susijusiems su netyčiniu ir 
atsitiktiniu GMO atsiradimu genetiškai 
nemodifikuotų veislių sėkloje ir augalų 
dauginamojoje medžiagoje, taip pat 
neturėtų užkirsti kelio auginti tuos 
reikalavimus atitinkančių veislių;

(18) valstybių narių pagal šią direktyvą 
patvirtintos priemonės, kuriomis ribojamas 
arba draudžiamas GMO auginimas, 
neturėtų užkirsti kelio kitoms valstybėms 
narėms naudoti GMO, kuriems išduotas 
leidimas, arba riboti jų naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu.

Pakeitimas 146
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(18a) siekiant užtikrinti, kad auginant 
GMO būtų išvengta netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose ir kituose 
kultūriniuose augaluose, būtina imtis 
veiksmingų sambūvio priemonių. Todėl 
pagal Direktyvą 2001/18/EB turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės priimtų 
taisykles, taikytinas jų teritorijose, kad 
būtų išvengta tokio netyčinio atsiradimo. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti galimam 
tarpvalstybiniam GMO išplitimui iš 
valstybės narės ar regiono, kur juos 
auginti leidžiama, į kaimyninę valstybę 
narę ar regioną, kur jie yra uždrausti. 
2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacijoje pateikiamos gairės 
valstybėms narėms dėl nacionalinių 
sambūvio priemonių plėtojimo, be kita ko, 
pasienio teritorijoje1a;

_________________
1a 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir 
ekologiškose kultūrose, rengimo gairių 
(OL C 200, 2010 7 22, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Tarybos pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(20) šia direktyva nedaromas poveikis
valstybių narių pareigoms, susijusioms su 
tradicinių sėklų, augalų dauginamosios 
medžiagos ir derliaus produktų laisvu 
judėjimu pagal atitinkamą Sąjungos teisę, 

(20) šia direktyva nesukuriamas 
pagrindas valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su tradicinių sėklų, augalų 
dauginamosios medžiagos ir derliaus 
produktų laisvu judėjimu, bet sukuriamos 
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laikantis SESV; galimybės taikyti Europos Sąjungos teisę 
sprendžiant valstybių suvereniteto 
klausimus;

Or. fr

Pagrindimas

Šis tekstas neturi būti laikomas valstybių suvereniteto ribų išplėtimu, veikiau visuotinai 
pripažintu aiškiai išreikšto subsidiarumo, kuriuo apibrėžiama Sąjungos kompetencija, kai 
valstybė nebėra kompetentinga, precedentu.

Pakeitimas 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Tarybos pozicija
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(20a) kad būtų užtikrintas aukštas 
vartotojų apsaugos lygis, valstybės narės 
taip pat turėtų imtis ženklinimo ir 
veiksmingos informacijos priemonių, 
siekdamos užtikrinti visišką skaidrumą, 
susijusį su GMO buvimu jų teritorijoje ir 
joje gaminamuose ar parduodamose 
produktuose;

Or. fr

Pakeitimas 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21a) Komisija, remdamasi SESV 207 
straipsniu, toliau užtikrina bet kokio 
skundo dėl priemonių, kurias patvirtino 
valstybė narė šioje srityje, gynimą PPO 
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ginčų sprendimų institucijose;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujais straipsniais valstybėms narėms leidžiama patvirtinti nacionalinį draudimą 
GMO auginimui remiantis ir kitais pagrindais, ne tik aplinkos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos motyvais, neabejotinai iškyla rizika, kad tokios ribojančios priemonės galėtų būti 
ginčijamos PPO ginčų institucijose. Tokiu atveju turime užtikrinti, kad gynimo pozicija 
Sąjungoje būtų vienoda ir kad valstybė narė nebūtų palikta viena spręsti galimus 
tarptautinius ginčus. Siūlomas tekstas yra perrašytas iš 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento, 2011 m. gegužės 5 d. pateikto Europos Vadovų Tarybai.

Pakeitimas 150
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21a) siekdamos užtikrinti tinkamą 
dalijimąsi informacija, kaimyninės 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti, 
kad pasienio teritorijoje užtikrintų 
veiksmingą sambūvio priemonių veikimą 
ir užkirstų kelią tarpvalstybinei sklaidai iš 
valstybės narės, kurioje leidžiama auginti 
GMO, į kaimyninę valstybę narę, kurioje 
auginimas draudžiamas;

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymu iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB reikėtų daugiausia dėmesio skirti 
sambūviui prie valstybių sienų, nes į tai vis dar nepakankamai atsižvelgiama.

Pakeitimas 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Tarybos pozicija
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21b) Direktyvos 2001/18/EB 26b ir 26c 
straipsniuose išdėstytos nuostatos 
taikomos, nepažeidžiant tos direktyvos 23 
straipsnio, taip pat Reglamento (EB) 
Nr. 1829/20031a 34 straipsnio;

__________________
1a 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija, remdamasi SESV 207 
straipsniu, toliau užtikrina bet kokio 
skundo dėl priemonių, kurias patvirtino 
valstybė narė šioje srityje, gynimą PPO 
ginčų sprendimų institucijose;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujais straipsniais valstybėms narėms leidžiama patvirtinti nacionalinį draudimą 
GMO auginimui remiantis ir kitais pagrindais, ne tik aplinkos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos motyvais, neabejotinai iškyla rizika, kad tokios ribojančios priemonės galėtų būti 
ginčijamos PPO ginčų institucijose. Tokiu atveju turime užtikrinti, kad gynimo pozicija 
Sąjungoje būtų vienoda ir kad valstybė narė nebūtų palikta viena spręsti galimus 
tarptautinius ginčus. Siūlomas tekstas yra perrašytas iš 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento, 2011 m. gegužės 5 d. pateikto Europos Vadovų Tarybai.
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Pakeitimas 153
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) 2010 m. liepos 13 d. Komisijos 
rekomendacijoje pateikiamos gairės 
valstybėms narėms dėl sambūvio 
priemonių plėtojimo, be kita ko, pasienio 
teritorijoje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 154
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(23) Direktyva 2001/18/EB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeista,

(23) Direktyva 2001/18/EB ir 
Reglamentas (EB) Nr. 1829/20031a turėtų 
būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

__________________
1a 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Būtina šalinti leidimų išdavimo procedūros trūkumus ne tik šioje direktyvoje, bet ir 
Reglamente Nr. 1829/2003, nes GMO gali būti išduotas leidimas jų auginimui ir pagal 
Reglamentą Nr. 1829/2003.
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Pakeitimas 155
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
-1 straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Į Direktyvą 2001/18/EB įterpiami šie 
straipsniai:

-1) Direktyva 2001/18/EB iš dalies 
keičiama taip:

„-1 straipsnis

Visoje Europos Sąjungos teritorijoje 
reikėtų uždrausti genetiškai modifikuotų 
organizmų (GMO) auginimą ir prekybą.“

Or. fr

Pakeitimas 156
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Į Direktyvą 2001/18/EB įterpiami šie 
straipsniai:

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama 
taip:

Or. en

Pakeitimas 157
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
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Direktyva 2001/18/EB
22 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

- 1) 22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Laisva apyvarta

Nepažeisdamos 23 straipsnio arba 26b 
straipsnio, valstybės narės nedraudžia, 
neriboja ar netrukdo pateikti rinkai GMO 
kaip atskirus produktus ar esančius kituose 
produktuose, jei jie atitinka šios direktyvos 
reikalavimus.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas jau įtrauktas į per pirmąjį svarstymą priimtą Europos Parlamento pranešimą. 
Nebūtina į 22 straipsnį įtraukti nuorodą apie naują galimybę valstybėms narėms apriboti ar 
uždrausti GMO auginimą savo teritorijoje, kitaip Direktyvoje 2001/18 atsirastų 
prieštaraujančių straipsnių.

Pakeitimas 158
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
25 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

-1a) 25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5a. Nedarant poveikio intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugai, prieiga prie 
medžiagos, būtinos nepriklausomiems 
moksliniams tyrimams dėl galimo tyčinio 
GMO išleidimo į aplinką ar pateikimo 
rinkai keliamo pavojaus, pvz., prie 
sėklinės medžiagos, neribojama arba 
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nekliudoma.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas jau įtrauktas į per pirmąjį svarstymą priimtą Europos Parlamento pranešimą. 
Šioje direktyvoje aprašytos priemonės yra neatskiriamai susijusios su nuodugniu rizikos 
vertinimu.

Pakeitimas 159
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 b punktas
Direktyva 2001/18/EB
7 straipsnio 3 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, 23 straipsnio 2 dalis ir 30 straipsnio 2 dalis.

Tarybos pozicija Pakeitimas

-1b) 7 straipsnio 3 dalyje, 18 straipsnio 1 
dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nuoroda į 
30 straipsnio 2 dalį pakeičiama nuoroda į 
30 straipsnio 3 dalį. 30 straipsnio 3 dalis 
papildoma šiais žodžiais: „Tačiau, 
nukrypstant nuo 5a straipsnio 3 ir 4 dalių, 
priemonės projektas, kuriuo suteikiamas 
leidimas GMO, nepriimamas, jeigu 
Taryba nepareiškia teigiamos nuomonės“.

Or. en

Pagrindimas

J. C. Juncker labai aiškiai pasakė, kad siekia skubos tvarka demokratizuoti sprendimų 
priėmimo procesą, susijusį su GMO leidimų išdavimu. Dabartiniame pasiūlyme siūloma 
galimybė nedelsiant išspręsti šį klausimą. Laikotarpiu, kol teisės aktas dėl GMO bus 
suderintas su Sutarties nuostatomis, nuorodos į reguliavimo procedūrą pakeitimas nuoroda į 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu užtikrina greitą sprendimą, jeigu bus papildytas nuostata, 
kuria procedūra demokratizuojama.
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Pakeitimas 160
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26 a straipsnio 1 dalis 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

„Valstybės narės imasi atitinkamų ir 
privalomų priemonių, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose savo teritorijoje ir 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
zonose.“

Or. en

Pakeitimas 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose. 

„1. Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.
Kaimyninės valstybės narės prašymu jos 
imasi atitinkamų priemonių, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo tos valstybės 
narės pasienio zonoje.“

Or. en

Pakeitimas 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26 a straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose. 

1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose savo 
teritorijoje ir kaimyninių valstybių narių 
pasienio zonose. Kad būtų išvengta 
prieštaraujančių kaimyninių valstybių 
priemonių, Komisija parengia minimalius 
Sąjungos lygmens reikalavimus dėl 
išplitimo į kitas šalis prevencijos.

Or. en

Pagrindimas

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Pakeitimas 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose. 

1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose savo 
teritorijoje ir kaimyninių valstybių narių 
pasienio zonose. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visapusiškai užtikrinti valstybei narei galimybę pasirinkti, kad nebūtų GMO, taip pat 
apsaugoti ūkininkų, dirbančių tradiciniuose arba ekologiškuose ūkiuose, interesus, nepakanka 
vien tik skatinti valstybes nares vengti netyčinio GMO atsiradimo kituose produktuose. Tokios 
priemonės turėtų būti privalomos visoje Sąjungoje tam, kad būtų užtikrinta veiksminga 
apsauga, skiriant ypatingą dėmesį pasienio zonoms.

Pakeitimas 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:

1. Valstybės narės gali imtis būtinų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

„1. Valstybės narės, kuriose GMO gali 
būti auginami remiantis išduotu leidimu 
pagal 26b straipsnį, imasi visų būtinų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijoje.“

Or. fr
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Pagrindimas

Valstybės narės, leidžiančios auginti GMO, privalo imtis būtinų priemonių, kad užkirstų kelią 
GMO išplitimui į kitas šalis.

Pakeitimas 165
Susanne Melior

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės gali imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose.

„1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad savo teritorijoje ir 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijose išvengtų netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose. 
Kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijose galioja visoje ES taikomi 
reikalavimai dėl atstumo.“

Or. de

Pagrindimas

Galimas GMO auginimas neturėtų sukelti papildomų išlaidų tradiciškai arba ekologiškai 
ūkininkaujantiems ūkininkams. Taigi reikia, kad valstybėms narėms taptų privaloma imtis 
priemonių, kad GMO nepatektų į kitus produktus. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į galimą 
GMO išplitimą į kitas šalis. Valstybių narių sambūvio priemonės būtent pasienio teritorijose 
turėtų būti koordinuojamos, tarpusavyje derinamos ir palyginamos.

Pakeitimas 166
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26a straipsnio 1 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

-1) 26a straipsnio 1 dalis papildoma tokia 
pastraipa:

„Valstybės narės, kuriose GMO gali būti 
auginami remiantis rašytiniu sutikimu, 
pateiktu pagal šią direktyvą ir, kai 
taikytina, pagal 19 straipsnį priimtu 
sprendimu, taip pat sprendimu išduoti 
leidimą, priimtu pagal Reglamento 
Nr. 1829/2003 7 ir 19 straipsnius, imasi 
visų būtinų priemonių, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose jų teritorijoje ir kaimyninių 
valstybių narių pasienio teritorijoje. Apie 
minėtas priemones jos praneša 
Komisijai.“

Or. fr

Pagrindimas

Galimas GMO auginimas neturėtų lemti papildomų išlaidų tradiciniu arba ekologišku 
ūkininkavimu besiverčiantiems ūkininkams. Taigi reikia, kad valstybėms narėms, kuriose 
galima auginti GMO, taptų privaloma imtis būtinų priemonių, kad GMO nepatektų į kitus 
produktus. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į galimą GMO išplitimą į kitas šalis.

Pakeitimas 167
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio -1 dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

-1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros pradžioje arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą pranešėjas / pareiškėjas 
patikslina sąrašą, kuriame nurodytos 
valstybės narės arba dalis valstybių narių, 
įtrauktų į pranešimą / prašymą išduoti 
leidimą.
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Or. fr

Pagrindimas

Reikia, kad prašymo išduoti leidimą geografinė taikymo sritis būtų aiškiai nurodyta peticijos 
pateikėjo pateiktuose dokumentuose.

Pakeitimas 168
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 169
Sirpa Pietikäinen
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 170
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali per Komisiją 
prašyti pranešėjo / pareiškėjo patikslinti jo
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikto 

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali prašyti 
patikslinti rašytinio sutikimo arba leidimo 
geografinę taikymo sritį, kad visa tos 
valstybės narės teritorija ar jos dalis nebūtų 
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pranešimo / paraiškos geografinę taikymo 
sritį, kad visa tos valstybės narės teritorija 
ar jos dalis nebūtų įtraukta į auginimą. Šis
prašymas Komisijai perduodamas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo šios direktyvos 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įvertinimo 
ataskaitos išplatinimo arba Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 
18 straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

įtraukta į auginimą. Prašymas perduodamas 
Komisijai ir, jei taikoma, kompetentingai 
institucijai, atsakingai už rašytinio 
sutikimo išdavimą pagal šią direktyvą, ne 
vėliau kaip per 60 dienų nuo šios 
direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
įvertinimo ataskaitos išplatinimo arba 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 
straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos Tarnybos nuomonės gavimo. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui,
kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

ES maisto srities teisės akte nustatyti Reglamento Nr. 178/2002 bendrieji principai ir 
atsakomybė, tvirto mokslinio pagrindo pateikimo priemonės, veiksmingos organizacinės 
priemonės ir procedūros, padedančios priimti su maisto ir pašarų sauga susijusius 
sprendimus. Tai reiškia glaudų EFSA kaip pagrindinio rizikos vertinimo subjekto, Komisijos 
ir valstybių narių bendradarbiavimą. Pranešėjui / pareiškėjui neturėtų būti suteiktas formalus 
vaidmuo rizikos valdymo etape. Šioje direktyvoje ir Reglamente Nr. 1829/2003 apibrėžiamas 
pranešėjų / pareiškėjų vaidmuo, visapusiškai įgyvendinant ES maisto srities teisės aktą.

Pakeitimas 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali per Komisiją
prašyti pranešėjo / pareiškėjo patikslinti jo 
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikto 
pranešimo / paraiškos geografinę taikymo 
sritį, kad visa tos valstybės narės teritorija 
ar jos dalis nebūtų įtraukta į auginimą. Šis 

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali Komisijos
prašyti pateikti pranešėjui / pareiškėjui 
savo prašymą patikslinti jo pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 pateikto pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį, kad visa 
tos valstybės narės teritorija ar jos dalis 
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prašymas Komisijai perduodamas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo šios direktyvos 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įvertinimo 
ataskaitos išplatinimo arba Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 
18 straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

nebūtų įtraukta į auginimą. Šis prašymas 
Komisijai perduodamas ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo šios direktyvos 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 172
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali per Komisiją
prašyti pranešėjo / pareiškėjo patikslinti jo 
pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikto 
pranešimo / paraiškos geografinę taikymo 
sritį, kad visa tos valstybės narės teritorija 
ar jos dalis nebūtų įtraukta į auginimą. Šis
prašymas Komisijai perduodamas ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo šios direktyvos 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos įvertinimo 
ataskaitos išplatinimo arba Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 
18 straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant sutikimą 
/ leidimą valstybė narė gali Komisijos
prašyti pateikti pranešėjui / pareiškėjui 
savo prašymą patikslinti jo pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 pateikto pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį, kad visa 
tos valstybės narės teritorija ar jos dalis 
nebūtų įtraukta į auginimą. Tas prašymas 
Komisijai perduodamas ne vėliau kaip per 
60 dienų nuo šios direktyvos 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en
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Pakeitimas 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos išplatinimo 
arba Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 
straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos Tarnybos nuomonės gavimo. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą, tačiau tam nebūtina pateikti 
atskiro pagrindimo ir pats pranešėjas / 
pareiškėjas pradžioje gali nurodyti, ar jo 
pranešimas / paraiška galioja visoje 
Sąjungoje, ar tik valstybės narės 
teritorijoje arba jos dalyje. Valstybės 
narės prašymas Komisijai perduodamas ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo šios 
direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
įvertinimo ataskaitos išplatinimo arba 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 
straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos Tarnybos nuomonės gavimo. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

Or. fr

Pagrindimas

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
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la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Pakeitimas 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos išplatinimo 
arba Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 
straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos Tarnybos nuomonės gavimo. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali 
prašyti Komisijos patikslinti geografinę 
taikymo sritį, apie tokį prašymą 
pranešdamas pranešėjui / pareiškėjui, kad 
visa tos valstybės narės teritorija ar jos 
dalis nebūtų įtraukta į auginimą. Šis 
prašymas deramai pagrindžiamas, 
pavyzdžiui, motyvais, nurodytais šio 
straipsnio 3 dalyje. Jis Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 90 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos išplatinimo 
arba Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 
straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 6 dalyje 
nurodytos Tarnybos nuomonės gavimo. 
Komisija nedelsdama, per ne ilgesnį nei 30 
dienų laikotarpį, perduoda valstybės narės 
prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. it

Pagrindimas

Privačių interesų turinčio subjekto įtraukimas į viešiesiems interesams taikomą reguliavimo 
procedūrą nėra tinkamas sprendimas siekiant tinkamos interesų pusiausvyros. Priešingai, 
tokiu atveju būtų įteisintas netinkamas „šališkų interesų“ įtraukimas į administravimo 
lygmeniu vykdomą vertinimo ir derybų procesą, kurio paskirtis – apginti viešąjį interesą.
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Pakeitimas 175
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

1. Prieš prasidedant leidimo konkrečiam 
GMO išdavimo procedūrai, pranešėjas / 
pareiškėjas, prieš įtraukdamas valstybių 
narių teritoriją į savo paraiškos taikymo 
sritį, visada turi prašyti 28 valstybių narių 
išduoti leidimą. Be aiškiai išreikšto 
valstybės narės sutikimo, į pranešėjo / 
pareiškėjo paraišką neturėtų būti įtraukta 
tos valstybės narės teritorija.

Or. fr

Pakeitimas 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu valstybė narė gali 
pranešti Komisijai apie savo ketinimą 
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Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 
perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

neleisti auginti tam tikro GMO visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Šiuo atveju 
pranešėjas / pareiškėjas turi galimybę 
prašyti Komisijos arba leidimus 
išduodančios institucijos atitinkamai
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį. Šis prašymas perduodamas
Komisijai arba leidimus išduodančiai 
institucijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 
tos dienos, kai pranešėjas / pareiškėjas 
gauna pranešimą iš Komisijos apie 
valstybės narės sprendimą apriboti arba 
uždrausti auginti tą GMO. Komisija 
nedelsdama perduoda pranešėjo / 
pareiškėjo prašymą suinteresuotajai 
valstybei narei ir kitoms valstybėms 
narėms.

Or. en

Pakeitimas 177
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo 
patikslinti jo pagal šios direktyvos C dalį 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
pateikto pranešimo / paraiškos geografinę 
taikymo sritį, kad visa tos valstybės narės 
teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į 
auginimą. Šis prašymas Komisijai 

Išbraukta.
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perduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų 
nuo šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos įvertinimo ataskaitos 
išplatinimo arba Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnio 6 dalyje nurodytos Tarnybos 
nuomonės gavimo. Komisija nedelsdama 
perduoda valstybės narės prašymą 
pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

I etapu, kurį nustatė Taryba, valstybė narė per Komisiją prašo pareiškėjo neįtraukti jos 
teritorijos į geografinę taikymo sritį. Toks reikalavimas suteiktų privačioms 
suinteresuotosioms šalims svarbų vaidmenį leidimų išdavimo procese. Tai nėra tinkama. 1 
etapas prieštarauja bet kokiems nepriklausomo sprendimų priėmimo principams ir būtų 
pavojingas precedentas kitiems teisės aktams.

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka 
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

Išbraukta.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
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sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 
ir 19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutiko pranešėjas / pareiškėjas.

Or. en

Pakeitimas 179
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26b straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka 
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

Išbraukta.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 
ir 19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutiko pranešėjas / pareiškėjas.

Or. en
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Pakeitimas 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka 
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 
30 dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Privačių interesų turinčio subjekto įtraukimas į viešiesiems interesams taikomą reguliavimo 
procedūrą nėra tinkamas sprendimas siekiant tinkamos interesų pusiausvyros. Priešingai, 
tokiu atveju būtų įteisintas netinkamas „šališkų interesų“ įtraukimas į administravimo 
lygmeniu vykdomą vertinimo ir derybų procesą, kurio paskirtis – apginti viešąjį interesą.

Pakeitimas 181
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka su 
valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 
30 dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka su 
valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
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prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas sutinka, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis patikslinama rašytiniame sutikime 
arba leidime.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. de

Pakeitimas 182
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

2. Tuo atveju, jei prašymas pateikiamas
pagal 1 dalį, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis patikslinama kaip 
sąlyga rašytiniame sutikime arba leidime.

Or. en

Pagrindimas

ES maisto srities Reglamente Nr. 178/2002 nustatyti bendrieji principai ir atsakomybė, tvirto 
mokslinio pagrindo pateikimo priemonės, veiksmingos organizacinės priemonės ir 
procedūros, padedančios priimti su maisto ir pašarų sauga susijusius sprendimus. Tai reiškia 
glaudų EFSA kaip pagrindinio rizikos vertinimo subjekto, Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą. Pranešėjams / pareiškėjams neturėtų būti suteiktas formalus vaidmuo
rizikos valdymo etape. Šioje direktyvoje ir Reglamente Nr. 1829/2003 apibrėžiamas pranešėjų 
/ pareiškėjų vaidmuo, visapusiškai įgyvendinant ES maisto srities teisės aktą.
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Pakeitimas 183
Biljana Borzan

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka su 
valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis patikslinama 
rašytiniame sutikime arba leidime.

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka su 
valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Komisija paskelbia tokį 
pranešimą apie nesutikimą per septynias 
dienas nuo jo gavimo. Tuo atveju, jei 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis patikslinama rašytiniame sutikime 
arba leidime. Komisija apie tokį sutikimą 
paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 184
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka 
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 

2. Pranešėjas / pareiškėjas atsižvelgia į 
nepriklausomus valstybių narių 
sprendimus ir todėl neteikia jokios 
paraiškos, kurioje būtų nurodyta valstybių 
narių, aiškiai arba numanomai 
nusprendusių apriboti arba uždrausti 
GMO savo teritorijoje, teritorija. Taigi
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nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis apims tik valstybių narių, aiškiai ir 
viešai leidusių auginti GMO jų 
teritorijoje, teritoriją. Bet koks valstybei 
narei daromas spaudimas yra 
draudžiamas ir už jį turės būti skiriamos 
atitinkamos finansinės sankcijos.

Or. fr

Pakeitimas 185
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 
19 straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
pranešėjas / pareiškėjas.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas sutiko pranešėjas / 
pareiškėjas.

Or. de

Pakeitimas 186
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
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sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
pranešėjas / pareiškėjas.

sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
pranešėjas / pareiškėjas, Komisijai 
patvirtinus sambūvio priemones, kurių 
imtasi pagal 26a straipsnio 1 dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Galimas GMO auginimas neturėtų lemti papildomų išlaidų tradiciniu arba ekologišku 
ūkininkavimu besiverčiantiems ūkininkams. Taigi reikia, kad valstybėms narėms, kuriose 
galima auginti GMO, taptų privaloma imtis būtinų priemonių, kad GMO nepatektų į kitus 
produktus. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į galimą GMO išplitimą į kitas šalis. Komisija 
turėtų patvirtinti šias priemones.

Pakeitimas 187
Alojz Peterle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutiko pranešėjas / pareiškėjas.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi.

Or. en
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Pakeitimas 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
pranešėjas / pareiškėjas.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindama arba nutylėdama sutiko 
Komisija arba leidimus išduodanti 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 189
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26b straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka 
su valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 

Išbraukta.
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pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 
patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 
ir 19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutiko pranešėjas / pareiškėjas.

Or. en

Pagrindimas

1 etapu, kurį nustatė Taryba, valstybė narė per Komisiją prašo pareiškėjo neįtraukti jos 
teritorijos į geografinę taikymo sritį. Toks reikalavimas suteiktų privačioms 
suinteresuotosioms šalims svarbų vaidmenį leidimų išdavimo procese. Tai nėra tinkama. 1 
etapas prieštarauja bet kokiems nepriklausomo sprendimų priėmimo principams ir būtų 
pavojingas precedentas kitiems teisės aktams.

Pakeitimas 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26b straipsnio 2 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai pranešėjas / pareiškėjas nesutinka su 
valstybės narės pagal 1 dalį pateiktu 
prašymu, pranešėjas / pareiškėjas per 30 
dienų nuo Komisijos pranešimo apie tą 
prašymą praneša Komisijai ir valstybėms 
narėms. Tuo atveju, jei pranešėjas / 
pareiškėjas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka, pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis 

Praėjus 30 dienų nuo pranešėjo / 
pareiškėjo pranešimo, jei Komisija arba 
leidimus išduodanti institucija 
neprieštarauja prašymui, pranešimo / 
paraiškos arba leidimo geografinė taikymo 
sritis patikslinama rašytiniame sutikime 
arba leidime.
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patikslinama rašytiniame sutikime arba 
leidime.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
pranešėjas / pareiškėjas.

Pagal šią direktyvą išduotas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutiko 
Komisija arba leidimus išduodanti 
institucija.

Or. en


