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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB 
nuostatos, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe savo teritorijoje riboti ar drausti 
genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10972/2014 –
C8-0145/2014),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 
Tarybai (COM(2010)0375) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A8-0000/2014),

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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,

Or. en

                                               
1 OL C 033 E, 2013 2 5, p. 350.
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Pagrindimas

Dar kartą pateikiamas 1 pakeitimas, kuris per plenarinį posėdį buvo priimtas absoliučia 
balsų dauguma siekiant pakeisti teisinį pagrindą. Teisės reikalų (JURI) komitetas savo 
2011 m. kovo 29 d. laiške Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetui 
nurodė: „Atsižvelgiant į tai, kad prieš GMO auginimą nukreipti argumentai grindžiami būtent 
su aplinkos apsauga susijusiomis priežastimis, tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas, kaip 
siūloma pranešėjos pakeitimuose, turėtų būti SESV 192 straipsnio 1 dalis“.

Pakeitimas 2

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. 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; 

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 2 pakeitimas. Paaiškinami 
pagrindiniai rizikos vertinimo aspektai, kaip nustatyta Direktyvos 2001/18/EB II priede.

Pakeitimas 3

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

(2a) visų pirma Komisija ir valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinamos 2008 m. gruodžio 4 d. 
patvirtintos Aplinkos tarybos išvados, t. y., 
kad būtų tinkamai įgyvendinami 
Direktyvos 2001/18/EB II priede nustatyti 
GMO rizikos vertinimo teisiniai 
reikalavimai. Be kita ko, derėtų 
kruopščiai įvertinti ilgalaikį genetiškai 
modifikuotų kultūrų poveikį aplinkai ir 
galimą jų poveikį netiksliniams 
organizmams; reikėtų tinkamai atsižvelgti 
į priimančiųjų aplinkų ir geografinių 
sričių, kuriose gali būti auginamos 
genetiškai modifikuotos kultūros, 
ypatumus; taip pat derėtų įvertinti galimas 
pasekmes aplinkai, atsirandančias dėl to, 
kad dėl herbicidams atsparių genetiškai 
modifikuotų augalų pasikeis herbicidų 
naudojimas. Ypač Komisija turėtų 
užtikrinti, kad naujoms GMO rizikos 
vertinimo gairėms būtų suteiktas norminis 
statusas. Tos gairės neturėtų būti 
grindžiamos tik esminio lygiavertiškumo 
principu arba lyginamojo saugumo 
vertinimo idėja, o turėtų sudaryti sąlygas 
aiškiai nustatyti tiesioginius ir 
netiesioginius ilgalaikius padarinius ir 
mokslines abejones; 

Or. {EN}en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 44 pakeitimas. Jame 
apibendrinami Tarybos 2008 m. gruodžio 4 d. vieningai priimtose išvadose išdėstyti 
pagrindiniai reikalavimai. Jose visų pirma raginama iš esmės pagerinti rizikos vertinimo 
įgyvendinimą, kaip nustatyta pagal Direktyvą 2001/18/EB.
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Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) būtina atsižvelgti į politinį kontekstą 
ir ypač į išrinktojo Komisijos pirmininko 
2014 m. liepos mėn. išsakytą politinį 
įsipareigojimą kuo skubiau persvarstyti 
dabartinį sprendimų priėmimo procesą, 
taikomą genetiškai modifikuotų 
organizmų auginimui, siekiant suteikti 
demokratiškai išrinktų vyriausybių 
nuomonėms bent tiek pat svarumo kaip ir 
mokslininkų bendruomenės požiūriui;

Or. en

Pagrindimas

2014 m. liepos 15 d. naujai išrinktas Europos Komisijos pirmininkas, pristatydamas savo 
politines gaires Europos Parlamento nariams, nurodė savo ketinimus persvarstyti dabartinę 
genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) leidimų išdavimo sistemą, nes, pasak jo, yra 
nepriimtina, kad pagal galiojančias taisykles Komisija yra teisiškai įpareigota išduoti leidimą 
naujų GMO įvežimui ir perdirbimui net ir tais atvejais, kai didžioji valstybių narių dauguma 
nesutinka jų naudoti. Jo manymu, Komisija turėtų turėti galimybę suteikti demokratiškai 
išrinktų vyriausybių nuomonėms bent tiek pat svarumo kaip ir mokslinėms rekomendacijoms. 
Be to, savo laiške paskirtajam Komisijos nariui išrinktas Komisijos pirmininkas pabrėžė savo 
tvirtą įsipareigojimą tokį persvarstymą atlikti per pirmuosius šešis naujosios Komisijos 
kadencijos mėnesius. Nors šiuose Direktyvos 2001/18/EB pakeitimuose iš esmės nekalbama 
apie GMO Europos Sąjungos leidimų išdavimo sistemą, į naująjį politinį kontekstą reikėtų 
atsižvelgti.

Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 

(5) patirtis parodė, kad GMO auginimo 
klausimas nuodugniau sprendžiamas 
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valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo 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;

valstybių narių lygmeniu. Klausimai dėl 
GMO pateikimo 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. 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 aktus, kuriais 
ribojamas arba draudžiamas GMO 
auginimas jų teritorijoje, po to, kai buvo 
teisėtai išduotas leidimas GMO pateikti 
Sąjungos rinkai. Vis dėlto, dėl tokio 
lankstumo neturėtų būti daromas neigiamas 
poveikis bendrai leidimų išdavimo 
procedūrai, visų pirma vertinimo procesui;

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies pateikiamas pirmojo svarstymo metu priimtas 5 pakeitimas siekiant 
patikslinti, kad atliekant nacionalinį, regioninį ar vietos GMO auginimo poveikio vertinimą 
visada reikalingi bent tam tikri konkretūs duomenys ir su poveikiu aplinkai susiję aspektai, 
kurie jau buvo arba dar nebuvo tirti Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6) kai kurios valstybės narės, siekdamos (6) praeityje kai kurios valstybės narės, 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 7

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 

(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 
procedūros metu, nei po jos, ir 
neatsižvelgiant į priemones, kurių 
valstybės narės privalo imtis pagal 
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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;

Direktyvą 2001/18/EB, kad išvengtų 
netyčinio GMO atsiradimo kituose 
produktuose savo teritorijoje ir 
kaimyninių valstybių narių pasienio 
teritorijose;

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 22 ir 24 pakeitimais, pagal kuriuos valstybėms narėms suteikiama teisė 
pasirinktinai taikyti derybų su pareiškėjo bendrove procesą (vadinamasis I etapas) arba 
nacionalinio apribojimo / draudimo, grindžiamo konkrečiomis priežastimis, procesą 
(II etapas). Taip pat susijęs su 21 pakeitimu dėl valstybių narių įpareigojimo imtis sambūvio 
priemonių.

Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti, kad auginant 
GMO būtų išvengta netyčinio GMO 
atsiradimo kituose produktuose, 
reikalingos veiksmingos sambūvio 
priemonės. Todėl pagal Direktyvą 
2001/18/EB turėtų būti reikalaujama, kad 



PE537.550v01-00 12/35 PR\1035169LT.doc

LT

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 priemonių1a plėtojimo, be kita 
ko, pasienio teritorijose;

____________________
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

Pagrindimas

Susijęs su 21 pakeitimu, kuriame performuluojamas 26a straipsnis: valstybėms narėms turėtų 
būti privaloma imtis priemonių, kad būtų išvengta GMO atsiradimo kituose produktuose.

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(7b) suteikus lankstumą 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 ši direktyva yra suderinama 
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su sklandžiu vidaus rinkos veikimu;

Or. en

Pakeitimas 10

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 
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 
nedelsiant pateikti pagrįstą valstybės narės 
prašymą pranešėjui / pareiškėjui, o 
pranešėjas / pareiškėjas į tą prašymą turėtų 
atsakyti per nustatytą terminą;

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 22 pakeitimu dėl 26 b straipsnio 1 dalies. Valstybė narė, kuri prašo patikslinti 
pranešimo / paraiškos geografinę taikymo sritį, kad tos valstybės narės teritorija arba jos 
dalis nebūtų įtraukta į auginimą (I etapas), turėtų būti įpareigota pagrįsti savo prašymą 
(konkrečiais motyvais, kaip nurodyta 26b straipsnio 3 dalyje).

Pakeitimas 11

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) nedarant poveikio valstybės narės 
galimybei prašyti patikslinti pranešimo / 
paraiškos geografinę taikymo sritį, 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 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

Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Sąjungoje pasirinktas žmonių ar 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos 

(11) valstybė narė negali keisti Sąjungoje 
pasirinkto žmonių ar gyvūnų sveikatos ir 
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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;

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 
aplinkos politikos tikslais susijusiais 
motyvais, kurie yra kiti nei rizikos 
sveikatai ir aplinkai, vertinamos atliekant 
Direktyvoje 2001/18/EB ir Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 numatytas leidimų 
išdavimo procedūras, vertinimas;

Or. en

Pagrindimas

Motyvų sąrašas pernelyg ribotas ir neapima visų kitų su aplinka susijusių priežasčių, 
kuriomis valstybė narė gali remtis, kad pateisintų draudimą (pvz., biologinės įvairovės 
apsauga).

Pakeitimas 13

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 
prevencija; genetiškai modifikuotų augalų 
savybė plisti ar gajumas arba galimybė 
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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

Pagrindimas

Susijęs su pagrindiniu 24 pakeitimu dėl 26b straipsnio 3 dalies.

Pakeitimas 14

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, pvz., mažų salų ar 
kalnų teritorijų; poreikis apsaugoti žemės 
ūkio gamybos įvairovę; arba poreikis 
užtikrinti sėklos grynumą; 

Or. en
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Pagrindimas

Specifikacija, susijusi su socialiniais ir ekonominiais motyvais. Susijęs su 24 pakeitimu.

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

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;

Or. en

Pagrindimas

Specifikacija, susijusi su kitais motyvais, kuriais valstybės narės gali remtis, kad pateisintų 
apribojimą ar draudimą. Susijęs su 24 pakeitimu.

Pakeitimas 16

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 rekomendacijoje 1, valstybėms 
narėms taip pat turėtų būti palikta 
galimybė pagal šią direktyvą patvirtinti 

Išbraukta.
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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, 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;
____________________

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 17

Tarybos pozicija
14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 

(14) pagal šią direktyvą valstybių narių 
priimtoms priemonėms turėtų būti taikoma 
tikrinimo ir informacijos procedūra 



PR\1035169LT.doc 19/35 PE537.550v01-00

LT

Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB 1. 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;

Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į 
Sąjungos tikrinimo ir informavimo lygį, 
nebūtina papildomai numatyti taikyti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/34/EB 1. Valstybės narės gali apriboti 
arba uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje nuo Sąjungos 
leidimo įsigaliojimo dienos ir per 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 
patvirtinimo turėtų perduoti jas Komisijai, 
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;

____________________ ____________________

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę imtis priemonių per visą 
leidimo galiojimo laikotarpį. Du paskutinieji šios konstatuojamosios dalies sakiniai 
(„Atitinkama valstybė narė...“) perkelti iš 16 konstatuojamosios dalies, kuri buvo išbraukta.

Pakeitimas 18

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

(15a) kadangi moksliniai duomenys yra 
svarbūs priimant sprendimus dėl GMO 
uždraudimo ar patvirtinimo, Tarnyba ir 
valstybės narės turėtų rinkti ir kasmet 
skelbti mokslinių tyrimų rezultatus, 
susijusius su konkrečiais atvejais dėl 
galimo arba faktinio GMO atsitiktinio 
paplitimo, užteršimo ar pavojaus aplinkai 
arba žmogaus sveikatai; 

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 4 pakeitimas.

Pakeitimas 19

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 

Išbraukta.
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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

Pagrindimas

Ši dalis išbraukta atsižvelgiant į 24 pakeitimą, kuriuo panaikinamas privalomasis I etapo 
pobūdis (nustatyta prievolė valstybėms narėms pateikti prašymą pareiškėjo bendrovei, 
siekiant patikslinti su GMO susijusio leidimo geografinę taikymo sritį, prieš leidžiant 
patvirtinti priemones, kuriomis ribojamas arba draudžiamas GMO auginimas jos 
teritorijoje). Išbraukiant atsižvelgiama į išbrauktą 26b straipsnio 5 dalį (26 pakeitimas). 
Svarbūs I etapui taikomi aspektai jau buvo įtraukti į 8 ir 9 konstatuojamąsias dalis. 
Paskutinieji du šios konstatuojamosios dalies sakiniai nukelti į 14 konstatuojamosios dalies 
pabaigą.

Pakeitimas 20

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. en

Pagrindimas
Ši dalis perkelta į 7a konstatuojamąją dalį ir sugriežtinta.



PE537.550v01-00 22/35 PR\1035169LT.doc

LT

Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 a 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.“ 

Or. en

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.

Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
1 straipsnis
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 

1. Leidimo konkrečiam GMO išdavimo 
procedūros metu arba atnaujinant 
sutikimą / leidimą valstybė narė gali 
prašyti Komisijos pateikti pranešėjui / 
pareiškėjui jos reikalavimą 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 pagrindžiamas įtikinamais 
motyvais, pavyzdžiui, tais, kurie nurodyti 
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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.

šio straipsnio 3 dalyje. 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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį pagrindą, pranešimo / paraiškos geografinės taikymo srities 
patikslinimas, kurio leidimo išdavimo procedūros metu prašė valstybė narė, pagrindžiamas 
įtikinamais motyvais, pavyzdžiui, tais, kurie taikomi, kai valstybės narės apriboja / uždraudžia 
auginti GMO savo teritorijoje jau po to, kai buvo išduotas leidimas. 

Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
1 straipsnis
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 apie tokį pranešimą dėl 
nesutikimo paskelbia viešai. 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
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Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

3. Nepažeisdama 1 dalies, valstybė narė, 
po to, kai pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
atliktas rizikos aplinkai įvertinimas ir 
veikdama kaip rizikos valdytoja, gali 
patvirtinti priemones, kuriomis, GMO, 
GMO grupėms, nustatytoms pagal kultūrą 
ar savybę, arba visiems GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, susijusiais su 
poveikiu aplinkai, galinčiu atsirasti dėl
GMO auginimo, kitu nei poveikis, kuris 
tiriamas atliekant mokslinį rizikos 
vertinimą pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003. 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;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
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tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, 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;

b) miesto ir kaimo planavimu; b) miesto ir kaimo planavimu;

c) žemės naudojimu; c) žemės naudojimu;

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu, kaip 
antai sambūvio priemonių 
neįgyvendinamumas ar didelės sąnaudos 
arba negalėjimas įgyvendinti sambūvio 
priemonių dėl specifinių geografinių 
sąlygų, pvz., mažų salų ar kalnų teritorijų;

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 
26a straipsniui;

f) žemės ūkio politikos tikslais; f) žemės ūkio politikos tikslais. Tie 
motyvai gali būti:

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir 
vystymas; 

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą.

g) viešąja politika.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.
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Or. en

Pagrindimas

Tai pagrindinis šio iš dalies keičiamo akto pakeitimas:

– valstybėms narėms turėtų būti leidžiama apriboti visų ar tam tikrų GMO auginimą, kaip 
nurodyta pirminiame Komisijos pasiūlyme;

– valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę veikti kaip rizikos valdytojos ir remiantis 
įvairiais veiksniais (poveikis aplinkai, socialinis ir ekonominis poveikis arba poveikis žemės 
ūkiui) uždrausti auginti atitinkamus GMO; 

– tie motyvai neturėtų būti pernelyg neapibrėžti ir turėtų būti užtikrintas teisinis tikrumas;

Šiame pakeitime pateikiami Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtų 40 ir 41 pakeitimų 
pagrindiniai elementai.

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, atitinkama valstybė 
narė per visą sutikimo / leidimo galiojimo 
laikotarpį ir nuo tos dienos, kai įsigalioja 
Sąjungos leidimas, gali patvirtinti 
priemones, kaip buvo siūloma iš pradžių, 
arba su pakeitimais, padarytais siekiant 
atsižvelgti į Komisijos pateiktas pastabas. 
Apie tas priemones nedelsiant pranešama 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
leidimo turėtojui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę imtis priemonių per visą 
leidimo galiojimo laikotarpį. 
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Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių 
aplinkybių pateisinamas sutikimo / 
leidimo geografinės taikymo srities 
patikslinimas, ji gali taikyti procedūrą 
pagal 1–4 dalis mutatis mutandis, su 
sąlyga, kad tokios priemonės nedaro 
poveikio GMO, kuriems išduotas leidimas, 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos, 
kurios buvo teisėtai pasodintos prieš 
patvirtinant tas priemones, auginimui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Numačius galimybę patvirtinti nacionalines priemones per visą leidimo galiojimo laikotarpį
(25 pakeitimas), ši nuostata nebėra aktuali.

Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį: 

a) užtikrina, kad tokias kultūras teisėtai 
auginantys ūkininkai turėtų pakankamai 
laiko auginimo sezonui užbaigti; taip pat
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b) atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę, kurioje atsižvelgiama į 
alternatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiami per pirmąjį svarstymą priimti 17 ir 42 pakeitimai, kuriais nustatomi du 
nauji kriterijai, kurių valstybės narės turi laikytis jau rinkoje esamų GMO atveju.

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu:

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 6 dalį:

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 25 pakeitimu ir 5 dalies išbraukimu.

Pakeitimas 29

Tarybos pozicija
1 straipsnis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

„26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos
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Valstybės narės nustato bendrą privalomą 
finansinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų sistemą, kuri taikoma visiems 
ūkio subjektams ir kuria užtikrinama, kad 
teršėjas sumokėtų už netyčines pasekmes 
ar žalą, kuri gali įvykti dėl tyčinio GMO 
išleidimo arba pateikimo rinkai.“

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 24 pakeitimas. 

Pakeitimas 30

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. 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 sutinka 
pranešėjas / pareiškėjas.

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. 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 sutinka 
pranešėjas / pareiškėjas. Komisija apie tokį 
sutikimą paskelbia viešai.

Or. en
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Pakeitimas 31

Tarybos pozicija
26 b straipsnio 3 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai leidimas jau suteiktas ir leidimo 
turėtojas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka su prašymu per 
30 dienų nuo pranešimo apie šio straipsnio 
1 dalyje nurodytą prašymą dienos, leidimas 
išduodamas toks, su kokiu sutinka leidimo 
turėtojas. Rašytinio sutikimo pagal šią 
direktyvą atveju kompetentinga institucija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį, kaip su tuo aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
leidimo turėtojas, ir informuoja Komisiją, 
valstybes nares bei leidimo turėtoją kai tik 
ši procedūra užbaigiama. Leidimo pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją. 

3. Kai leidimas jau suteiktas ir leidimo 
turėtojas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka su prašymu per 
30 dienų nuo pranešimo apie šio straipsnio 
1 dalyje nurodytą prašymą dienos, leidimas 
išduodamas toks, su kokiu sutinka leidimo 
turėtojas. Rašytinio sutikimo pagal šią 
direktyvą atveju kompetentinga institucija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį, kaip su tuo aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
leidimo turėtojas, ir informuoja Komisiją, 
valstybes nares bei leidimo turėtoją kai tik 
ši procedūra užbaigiama. Leidimo pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją. Komisija apie tokį 
sutikimą taip pat paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 32

Tarybos pozicija
1 straipsnis 
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 4 dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas arba 
atitinkamais atvejais leidimo turėtojas 
prieštarauja tokiam prašymui, mutatis

4. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas arba 
atitinkamais atvejais leidimo turėtojas 
prieštarauja tokiam prašymui, Komisija 
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mutandis taikomos 26b straipsnio 3–
9 dalys.

apie tokį pranešimą dėl nesutikimo 
paskelbia viešai. Mutatis mutandis
taikomos 26b straipsnio 3–9 dalys.

Or. en

Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
2 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ... pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų augalų 
rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ... pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Per šį laikotarpį Komisija taip pat
suteikia norminį statusą sugriežtintoms 
2010 m. Tarnybos gairėms dėl genetiškai 
modifikuotų augalų rizikos aplinkai 
vertinimo.

_______________ ______________

OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

2010 m. Europos maisto saugos tarnyba priėmė (sugriežtino) gaires dėl genetiškai 
modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimo. Kadangi šiuo metu jos nėra teisiškai 
privalomos, reikėtų paprašyti Komisijos suteikti joms norminį statusą ne vėliau kaip per 
ketverius metus nuo šio iš dalies keičiamo akto įsigaliojimo dienos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindinė informacija 

Liepos 23 d. 28 aplinkos ministrai priėmė Tarybos poziciją dėl ribojimo arba draudimo savo 
teritorijoje auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO).

Praktiškai siekiama iš dalies pakeisti Direktyvos 2001/18/EB nuostatas dėl GMO apgalvoto 
išleidimo į aplinką papildant nauju straipsniu, pagal kurį išplečiama valstybių narių teisė 
teisiškai pagrįsti nacionalinio ar regioninio lygmens draudimą auginti GMO. Šis pakeitimas 
taip pat būtų taikomas GMO, kuriems leidimas auginti išduotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, apimantį maistą ir pašarus, kurie susideda arba pagaminti iš GMO.

Šiais dviem teisės aktų tekstais nustatomas griežta teisinė sistema, pagal kurią leidžiama 
pateikti GMO rinkai tik išdavus leidimus, grindžiamus rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai ir 
aplinkai moksliniu vertinimu.

Svarbu patikslinti, kad aptariamas tekstas susijęs tik su GMO auginimu derliaus nuėmimo ar 
laukuose atliekamų mokslinių tyrimų tikslais. Taigi, GMO importas, visų pirma skirtas 
gyvuliams, nenumatytas šiame teisės akte.

Valstybės narės susitarė dėl kompromiso praėjus 3 metams po to, kai Europos Parlamentas 
2011 m. liepos 5 d. balsavo per pirmąjį svarstymą.

Nors visos šalys sveikina tokią pažangą, esama padėtis kelia vis didesnį susirūpinimą:

1) vis daugiau europiečių viešai nepritaria GMO ir visų pirma tam, kad GMO būtų maisto 
sudėtyje. Pažymėtina, kad pagal 2010 m. gruodžio mėn. specialųjį Eurobarometro pranešimą 
Nr. 354 dėl pavojų, susijusių su maistu, tik 21 proc. europiečių pritaria (o 58 proc. nepritaria) 
teiginiui, kad iš GMO pagaminti maisto produktai yra saugūs ateities kartoms.

Būtų itin naudinga atnaujinti šį tyrimą. Greičiausiai toks tyrimas parodytų, kad didžioji 
piliečių dauguma vis dar nepritaria GMO auginimui Europoje. 

2) 2014 m. vasario mėn. 19 iš 28 vyriausybių pareiškė nepritarimą genetiškai modifikuotam 
kukurūzų produktui Nr. TC1507 ir todėl sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Tik penkių 
valstybių narių (Ispanija, Jungtinė Karalystė, Estija, Suomija ir Švedija) mažuma balsavo už 
tai, kad būtų pritarta šiai naujau GMO veislei, tuo leisdama Europos Komisijai priimti galutinį 
sprendimą, kurio, beje, vis dar laukiama. 

3) blokuojama centralizuota Sąjungos leidimų išdavimo sistema. Be prašymo dėl kukurūzų 
produkto TC 1507, dėl dar šešių leidimų auginti GMO (6 kukurūzų ir 1 sojos veislių) 
išdavimo procedūrų gauta teigiama EFSA nuomonė, o Komisija nesiryžta balsuoti, kadangi 
joms priešinasi dauguma valstybių narių. 

4) padėtis, kuriai esant naujasis Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris 
savo liepos 15 d. Parlamento nariams sakytoje kalboje dėl Komisijos politikos krypčių padarė 
šią deklaraciją: „Aš taip pat rengiuosi peržiūrėti genetiškai modifikuotų organizmų leidimams 
taikytinus teisės aktus. Manau, kad nenormalu, kad pagal dabartines taisykles Komisija yra 
teisiškai priversta suteikti leidimus importuoti ir perdirbti naujus organizmus, net jei 
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dauguma valstybių narių tam prieštarauja <...>“
Šiuos žodžius patvirtinti paskyrimo rašte, nusiųstam naujajam už sveikatą ir maisto saugą 
atsakingam Komisijos nariui, kuriame pastarasis raginamas per šešis pirmuosius savo 
įgaliojimų mėnesius peržiūrėti esamą GMO taikomą sprendimų priėmimo procesą.

Pranešėja, rengdama savo rekomendacijos projektą, turi atsižvelgti į šią naują politinę aplinką.

Ji vykdo bendrą Europos Parlamento, daugumos valstybių narių ir naujojo Europos Komisijos 
pirmininko siekį aukštesniu lygmeniu išspręsti GMO bylą, įstrigusią visiems dalyviams 
nepasitenkinimą keliančioje procedūrų logikoje. 

II. Tarybos bendrosios pozicijos tikslai ir ribos 

Verta priminti, kad pagrindinis šio teisės akto pakeitimo tikslas – valstybėms narėms, 
norinčioms visoje savo teritorijoje ar jos dalyje uždrausti auginti GMO, kuriam suteiktas 
Europos lygmens leidimas, suteikti daugiau veiksmų laisvės ir teisinio tikrumo. Taryba tai 
aiškiai pripažįsta 5 konstatuojamoje dalyje.

Nors siekdama šio tikslo, kuriam pritaria ir Europos Parlamentas, Taryba perėmė kai kuriuos 
iš mūsų pakeitimų, ji nustatė procedūrą, kuria sukuriamos naujos prievolės, kurias vykdyti 
turės nacionalinės institucijos.
Valstybė narė turės įgyvendinti pirmąjį etapą (taip vadinamą I etapą, naujo 26b straipsnio 1 ir 
2 dalys) ir pateikti atskirą prašymą bendrovei, siekiančiai ES prekiauti GMO, kad šis leidimas 
nebūtų taikomas tos valstybės narės nacionalinėje teritorijoje.

Todėl tik nesėkmės per šį I etapą atveju ir bendrovei atmetus šį prašymą bus taikoma pirminė 
viena procedūra (taip vadinamas II etapas, naujo 26b straipsnio 3 dalis), taikoma teisiniams 
motyvams, kuriuos gali nurodyti valstybė narė, siekiant uždrausti GMO auginimą. 

Taigi, vietoj Komisijos pradiniame pasiūlyme ir iš dalies pakeistame EP pasiūlyme nustatytos 
procedūros, kuri turėjo būti pagrindinė Direktyvos 2001/18 EB dalinio keitimo ašis, nustatomi 
du vienas po kito einantys etapai, kurių antrasis taikomas su sąlyga, jei įvykdytas pirmasis.

Susidaro nemalonus įspūdis, kad pagrindinis dalykas Tarybos versijoje tampa šalutiniu, o tai 
prieštarauja Europos Parlamento tikslui, nustatytam per 2011 m. liepos 5 d. balsavimą. 

Todėl pranešėja pateikė 26b straipsnio 3 dalies pakeitimą (24 pakeitimas), kuris labai svarbus, 
kad I etapas valstybei narei taptų pasirenkamas.

Kitas valstybių narių teisių apribojimas yra griežtas nacionalinio draudimo auginti GMO 
procedūros laiko apribojimas: šalis nuo šiol savo veiksmams turėtų tik 2 metus po to, kai 
suteikiamas Sąjungos lygmens leidimas. 

Pranešėja nesupranta šio apribojimo ir mano, kad tinkamas laikotarpis yra 10 metų, t. y. 
teisėta leidimo suteikimo trukmė. Tuo tikslu pateiktas jos 26b straipsnio 4 dalies pakeitimas 
(25 pakeitimas).

Kompensavimo procedūra, numatyta 26b straipsnio 5 dalyje, praranda prasmę, todėl ji 
panaikinama 26 pakeitimu.
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Beje, atviro motyvų, kuriuos galima pateikti siekiant pagrįsti draudimą auginti GMO, atveju, 
pranešėja mano, tai, kad nepateikiami konkretūs pavyzdžiai, susilpnina teisės akto struktūrą. 
Todėl 24 pakeitime pateiktas tekstas, artimas per pirmąjį svarstymą absoliučia balsų dauguma 
priimtam tekstui. Jie skiriasi tuo, kad nuo šiol nustatomos penkios motyvų kategorijos:

• aplinkos apsaugos kriterijai, kurie papildo EFSA vertinimo Europos lygmeniu 
kriterijus. Jie yra papildomi, kadangi yra susiję su GMO naudojimo tam tikrame 
agronominiame kontekste vietos ar sisteminiais aspektais; 

• kriterijais, susijusiais su miesto ir kaimo planavimu; 

• žemės naudojimo kriterijai;

• priežastys, susijusios su socialiniu ir ekonominiu poveikiu. Pvz., tai gali būti didelė 
užteršimo GMO kaina, kurią patirtų tradicinius ar biologinius metodus naudojantys 
ūkininkai;

• priežastys, susijusios su žemės ūkio politikos tikslais.

Šiuo motyvų sąrašu valstybėms narėms bus suteikta lankstumo, kuris būtinas, kad būtų galima 
imtis tinkamų priemonių nekeičiant ar nedarant poveikio dabartiniam Sąjungos lygmens 
rizikos vertinimui.

III. Kiti pranešėjos pateikti pakeitimai

Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas savo iš dalies pakeistame pasiūlyme priėmė 28 
pakeitimus. Dėl daugelio jų diskusijų nekilo arba už juo balsavo absoliuti dauguma. 
Vadovaudamasi šiais įgaliojimais pranešėja pateikė iš viso 33 pakeitimus, kurie apima 
pagrindinius per pirmąjį svarstymą priimtus pakeitimus, kurie nebuvo įtraukti į Tarybos 
bendrąją poziciją.

Reikia įgyvendinti šiuos uždavinius:

– dar kartą patvirtinti Europos Parlamento pasirinkimą dėl teisinio pagrindo (1 
pakeitimas). Šiuo nauju teisės aktu siekiama iš dalies pakeisti ne tik Direktyvą 
2001/18/EB, tačiau taip pat ir Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, kai bendrovės 
prašymas suteikti leidimą apima ir auginimą, ir žmonių ar gyvūnų maitinimą. Tačiau, 
jei 2001 m. direktyvos atveju pirmenybė buvo teikiama su vidaus vidaus rinka 
susijusiam teisiniam pagrindui, 2003 m. reglamento atveju teisės aktų leidėjai 
pasirinko net su trimis sritimis – žemės ūkiu, vidaus rinka ir ir visuomenės sveikata 
susijusį teisinį pagrindą. 

Šiuo tekstu, be kita ko, siekiama šio pagrindinio tikslo: valstybėms narėms suteikti daugiau 
lankstumo siekiant uždrausti savo teritorijoje auginti GMO, be kita ko, nurodant su aplinkos 
apsauga susijusius motyvus, pvz., biologinės įvairovės apsaugą ar buveinių ir ekosistemų 
išsaugojimą.

– sustiprinti rizikos vertinimo metodą. 3 pakeitimu siekiama įgyvendinti Aplinkos 
tarybos 2008 m. gruodžio 4 d. priimtas išvadas, kuriose buvo raginama naudoto 
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visapusiškus ir veiksmingus rizikos vertinimo metodus, kadangi iki šiol nebūdavo 
pakankamai atsižvelgiama į ilgalaikį GMO auginimo poveikį.

Pranešėja džiaugsmingai pažymi, kad teksto nuostatose Taryba aptaria šią temą. Tačiau yra 
tinkama Tarybos tekstą sutvirtinti. Tai yra 33 pakeitimo tikslas, kuriuo siekiama EFSA 
gairėms suteikti privalomą statusą.

– padaryti privalomas priemones, skirtas kultūrų sambūviui užtikrinti.

Tai buvo per 2011 m. liepos mėn. sesiją priimto 26b straipsnio pakeitimo, kurį pranešėja 
norėtų dar kartą pateikti 21 pakeitimu, esmė.

Svarbu šiame teisės akte valstybėms narėms nustatyti pareigą užtikrinti kultūrų sambūvį ir 
visų pirma išvengti bet kokios tarpvalstybinės sėklų sklaidos. Šį prašymą aiškiai yra išreiškusi 
didžioji Europos ūkininkų dalis. 

Taip pat pateikti pakeitimai, kuriais siekiama garantuoti apribojimo ar draudimo auginti GMO 
procedūros skaidrumą ir užtikrinti, kad svarbūs sprendimai būtų skelbiami viešai.


