GARŠĪGIE
LIKUMI
Trīs mācību stundas par aktuāliem jautājumiem
pārtikas drošuma jomā Eiropas Savienībā:

ALERGĒNI PĀRTIKĀ
ĢENĒTISKI MODIFICĒTIE ORGANISMI
JAUNĀ PĀRTIKA
I E PA Z Ī S TOT I E S A R M Ā C Ī B U M AT E R I Ā L U :

NOSKAIDRO,

GŪSTI PRIEKŠSTATU

UZZINI,

kas ir ģenētiski modificēta
pārtika un vai tā ir sastopama
Latvijā?

kā Eiropas Parlamenta lēmumi
uzlabo alerģisku cilvēku dzīves
kvalitāti?

kas ir jaunā pārtika un vai tā
var uzlabot Latvijas iedzīvotāju
veselību?

GŪSTI IZPROTI
par lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu
pārtiku Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem.

Nodarbība:

ĢENĒTISKI MODIFICĒTI
ORGANISMI

Nodarbība: ĢENĒTISKI MODIFICĒTI ORGANISMI
Sagaidāmie
mācīšanās
rezultāti:

• Zina, kas ir ģenētiski modificēti organismi (ĢMO).
• Izprot ģenētiskās modificēšanas būtību.
• Nosauc vismaz 3 riskus un 3 ieguvumus, ko var radīt ĢMO.
• Piedalās diskusijā par ĢMO audzēšanu un izmantošanu, pamatojot savu
viedokli.
• Izprot Eiropas Parlamenta lomu jautājumos par ĢMO audzēšanu un
izplatīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.
• Pauž savu nostāju par ĢMO izmantošanu pārtikā.
• Sadarbojas, veidojot izstādi.
• Veic nelielu patstāvīgu pētījumu cilvēku viedokļu noskaidrošanai par
ĢMO izmantošanu pārtikā.

Nepieciešamie
materiāli:

izdrukāti krāsaini attēli, līmmasa attēlu piestiprināšanai pie sienas, uzlīme
(piemēram, līmpunktiņš) katram skolēnam, sagrieztu kartīšu komplekts
katrai 3 – 4 audzēkņu grupai (skat. 2. pielikumu).

Nodarbības norise:
I daļa (10 – 15 min.)
1. Skolotājs iepazīstina ar stundas tēmu.
2. Klasē pie sienām piestiprināti vairāki attēli ar pārtikas produktiem (skat. 1. pielikumā). Skolotājs iedod
katram audzēknim vienu uzlīmi un aicina to pielīmēt pie tā attēla, kurā redzamais produkts, varētu
būt iegūts no ģenētiski modificētiem kultūraugiem.
3. Apskata rezultātus un aicina audzēkņus pamatot savu viedokli.
4. Pastāsta, ka ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir organismi, piemēram, augi un dzīvnieki, kuru
ģenētiskie raksturlielumi ir mākslīgi pārveidoti, lai piešķirtu tiem jaunas īpašības. ĢMO izveidošana
ir saistīta ar tehnoloģiju, kas pārvieto gēnus no viena organisma uz citas sugas pārstāvi ar mērķi
piešķirt tam kādu konkrētu pazīmi. Var izvēlēties tieši tos gēnus, kas dos organismam nepieciešamās
īpašības. Tā, piemēram, kartupeļu auga genomā ir ievietoti augsnes baktērijas gēni, tādējādi panākot
tā izturību pret galvemo kartupeļu kaitēkli – Kolorado vaboli.1
5. Pajautā audzēkņiem vēlreiz, vai tas maina viņu viedokli par to, kurā attēlā redzami ģenētiski
modificēti organismi. Ja nepieciešams, pajautā audzēkņiem, kura organisma un kādi gēni ievietoti
katrā organismā un kādos nolūkos. Pēc diskusijas atklāj, ka vienīgais organisms, kas šajos attēlos
varētu būt ĢMO, ir kukurūza. Pārējie ir vai nu dabas radīti vai mākslinieku radīti, izmantojot tehnoloģiju
iespējas. Iespējams, ka nākotnē varēs tik ļoti pārveidot organismu ģenētisko informāciju, lai iegūtu
ābolus ar apelsīna mīkstumu vai kantainus tomātus ģenētiskās modificēšanas ceļā, bet pašlaik tas
iespējams vien fantastikas filmās.

1
Ja audzēkņiem ir grūtības izprast ģenētiskās modificēšanas būtību, iespējams, nepieciešamas atkārtot, kas ir gēns, kur tas atrodas un kā ģenētiskā informācija
veidojas. Var rosināt audzēkņus pašus to noskaidrot.
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Visplašāk izplatītie modificētie kultūraugi ir:
• soja (79% no visām sojas audzēšanas platībām pasaulē 2013. gadā),
• kukurūza (32%),
• kokvilna (70%),
• rapsis (24%)2.
II daļa (15 – 20 min.)
1. Skolotājs pastāsta, ka gēnu inženierija nodarbojas ar dzīvo organismu – augu, dzīvnieku,
mikroorganismu - ģenētisko modificēšanu, lai:
1) optimizētu audzēšanas un apstrādes procesu:
• palielinātu izturību pret kukaiņiem – augu kaitēkļiem, izturību pret herbicīdiem (nezāļu
apkarošanas līdzekļiem),
• palielinātu izturību pret sausumu un karstumu, aukstumu, barības vielu trūkumu augsnē,
• paaugstinātu ražīgumu,
• padarītu augus vieglāk pārstrādājamus un uzglabājamus
2) Uzlabotu organismu kvalitatīvās īpašības:
• uzturvielu sastāvu – mazinātu indīgās vielas un alergēnus; paaugstinātu olbaltumvielu, cietes,
tauku, škiedrvielu daudzumu saturā; palielinātu vitamīnu, minerālu, antioksidantu3 un citu
bioloģiski aktīvu vielu daudzumu4, lai pārtika būtu veselību veicinoša)
• garšas īpašības,
• krāsu, formu, smaržu,
• tekstūru un konsistenci.
Pārtikas ar uzlabotu uzturvērtību piemēri:
• tomāti ar paaugstinātu vitamīnu saturu;
• zemesrieksti ar samazinātu alergēnu daudzumu5;
• kartupeļi ar palielinātu cietes saturu;
• kvieši ar palielinātu folskābes6 daudzumu;
• rīsi ar palielinātu A vitamīna provitamīna saturu;
• sojas eļļa ar augstu oleīnskābes7 saturu;
• rapšu eļļa ar augstu laurīnskābes8 sāļu saturu.
2

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/pdf/d23-1-423_en.pdf

3

Antioksidanti ir tie vitamīni, minerālvielas un fermenti, kas palīdz aizsargāt organismu no brīvo radikāļu veidošanās. Brīvie radikāļi ir aktīvi atomi vai atomu
grupas, kas spēj izraisīt šūnu bojājumu, vājinot imūnsistēmu un veicinot infekciju un dažādu deģeneratīvu slimību attīstīšanos. Zinātnieki uzskata, ka brīvo radikāļu
radīts bojājums ir arī organisma novecošanās pamatā.
4
Bioloģiski aktīvās vielas ir augos un sēnēs sastopamās vielas, kas palīdz saglabāt labu veselību, piemēram – vitamīni, fitosterīni, kas samazina holesterīna
daudzumu asinīs, u.tml.
5
Tā sauktā „riekstu alerģija” visbiežāk no visām alerģijām var beigties letāli. Alerģiska reakcija var strauji progresēt anafilaksē, kas ir vispārēja tūlītēja potenciāli
dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija pret kādu produktu, pret kuru indivīdam ir alerģija, piemēram, zemesriekstiem.

4

6

Folskābe ir svarīgs ūdenī šķīstošs vitamīns, kas nepieciešams cilvēka imūnsistēmas un sirds un asinsvadu sistēmas normālai attīstībai un darbībai.

7

Oleīnskābei ir pozitīva ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmas veselību.

8

Laurīnskābe palīdz stiprināt imunitāti.
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Turpmākie mērķi ĢM mikroorganismu izmantošanā pārtikā - terapeitiskas pārtikas ražošana – piem.,
produktā esošo laktobaktēriju spēja sintezēt antivielas pret patogēniem (rota vīrusi, salmonella), kas
nokļūst organismā caur gremošanas traktu.
Iespējamo ĢMO radīto risku veselībai un videi novērtēšanu veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde.
2. Audzēkņi strādā mazās grupās (3 – 4 cilvēki). Katra grupa saņem kartītes (skat. 2. pielikumu) ar
apgalvojumiem un sašķiro tās divās grupās:
• pozitīvais ieguvums no ĢMO (9. – 17. apgalvojums),
• iespējamie draudi no ĢMO (1. – 8. apgalvojums),
3. Pārrunā grupu darba rezultātus. Aicina skolēnus pamatot, kāpēc viņi kādu apgalvojumu uzskata par
draudiem vai ieguvumu.
III daļa (5 – 7 min.)
1. Skolotājs pastāsta, ka Eiropas Parlaments pieņem virkni lēmumu, kas ietekmē Eiropas Savienības
iedzīvotāju dzīvi9, tostarp lēmumus ar mērķi veicināt sabiedrības veselību un pārtikas drošumu, t.sk.,
par ģenētiski modificētiem organismiem (GMO)10. Pieņemtie likumi (pieņem abi ES likumdevēji – Eiropas
Parlaments un ES Padome) ir saistoši visām ES dalībvalstīm11. Eiropas Parlamentā ir 751 deputāts, no
tiem Latvijas intereses pārstāv 8 deputāti, kurus ievēlējuši Latvijas pilsoņi. Eiropas Parlaments ir vienīgā
tieši ievēlētā institūcija ES. Galvenās EP funkcijas ir likumdošana, parlamentārā kontrole, starptautiskas
vienošanās un budžets.
2015. gada 12. janvārī Eiropas Parlamenta deputāti atbalstīja Eiropas Savienības dalībvalstu brīvu izvēli
ĢMO jautājumos12, kas ļauj dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu augu kultivēšanu
savās teritorijās, pat ja to atļāvusi Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā pārtikā un barībā atļauts izmantot
58 ĢMO (kas ietver kukurūzu, kokvilnu, sojas pupas, eļļas rapsi un cukurbietes), tomēr pašlaik
vienīgā ES audzētā ģenētiski modificētā kultūra ir uzņēmuma ‘’Monsanto’’ kukurūza MON 810. Taču
vairākas valstis, t.sk. Latvija, Austrija, Bulgārija, Grieķija, Vācija, Ungārija, Itālija, Luksemburga, Polija
u.c. aizliegušas šīs kukurūzas audzēšanu savā teritorijā13. ES ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšana ir
atļauta tikai pēc rūpīga risku novērtējuma. Turklāt, lai pamatotu lēmumu kultivēt ĢMO, jāpierāda, ka tas
neapdraud cilvēkus un vidi14. Tāpat EP pieņemtie tiesību akti paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai viņu
atļautās ĢMO kultūras nepiesārņotu citus produktus, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu piesārņojuma
novēršanai. Proti, šāds noteikums apgrūtina Lietuvai izveidot ĢMO saimniecības pie Latvijas robežas.
Latvijā:
Latvijā kārtību ģenētiski modificēto organismu apritei (izmantošana, atļauju izsniegšana, anulēšana)
nosaka Ministru kabinets, savukārt Zemkopības ministrija īsteno vienotu politiku ĢMO apritē. Valsts augu
aizsardzības dienests uzrauga un kontrolē ĢMO klātbūtni sēklās un augu pavairošanas materiālā, bet
pārtikas un dzīvnieku barības kontroli nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests. Pašvaldībām Latvijā ir
izvēle aizliegt vai atļaut ĢMO audzēšanu savās teritorijās. Gandrīz visos Latvijas novados ĢM kultūraugu
audzēšana aizliegta (skatīt karti nākamajā lpp.15) un pašreiz Latvijā neaudzē ĢM kultūraugus.
9

Sk. 5.pielikumā Infografiku par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā.

10

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html

11

Video materiāls (ar titriem latviešu valodā) par ES dalībvalstu pilnvarām attiecībā uz ĢMO regulēšanu: http://europarltv.europa.eu/lv/player.
aspx?pid=24b916dfc490-490d-80e8-a41e0124128c

12
Lēmuma teksts: http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20150109IPR06306/html/Eiropas-Parlaments-atbalsta-dal%C4%ABbvalstubr%C4%ABvu-izv%C4%93li-%C4%A2MO-jaut%C4%81jumos
13

Viens no apsvērumiem - teritorijās, kurās atļauts audzēt ĢMO, vairs nav iespējams reģistrēt bioloģiskās saimniecības.

14

Video materiāls (ar titriem latviešu valodā) par ĢMO izplatību, regulējošajiem mehānismiem, u.c. aspektiem Eiropas Savienībā: http://europarltv.europa.eu/lv/
player.aspx?pid=47e7505d-94fe-4ba2-8417-a44300974cff

15

5

Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo/
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Vienlaikus visā Eiropas Savienības teritorijā atļauts izplatīt pārtiku un dzīvnieku barību, kas sastāv, satur
vai ražota no ĢMO, kuri saņēmuši atļauju izplatīšanai ES tirgū16. Latvijā ĢM pārtikas kontroli nodrošina
Pārtikas un veterinārais dienests.
Latvijas Republikas Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma17 26.1 pants nosaka, ka pārtikas
produktus, kuru marķējumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ietverta norāde par to, ka šie produkti
satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem (skat. marķējuma piemēru 3. pielikumā),
tirdzniecības vietās pārdošanai novieto savrup no citiem pārtikas produktiem tādā veidā, lai tie būtu
viegli identificējami (uz īpaša plaukta ar norādi, ka tur izvietoti produkti, kas satur ĢMO). Neatkarīgi
no daudzuma ĢMO pārtikas marķējumā obligāti jāuzrāda, ja pievienots apzināti (skat. piemēru
3.pielikumā). Ja produkts satur mazāk nekā 0,9% ĢMO un šis piejaukums ir nejaušs vai radies
tehniski neizbēgamu iemeslu dēļ, tad šādi produkti nav jāmarķē.
Piemēram, iegūstot pārtiku no šādiem organismiem18:
• sojas (tofu, gaļas izstrādājumiem var tikt pievienots sojas olbaltums; ĢMO avots varētu būt
arī saldās tāfelītes un konfektes, kuru sastāvā ir soja),
• kukurūzas (ĢMO saturošs produkts varētu būt ēdiena gatavošanai izmantotās augu eļļas,
parasti lētākās. Avoti varētu būt arī kukurūzas ciete, putraimi, milti, čipsi, margarīns, alus,
konditorejas izstrādājumi),

6

16

Eiropas Komisijas reģistrēto un atzīto pārtikas produktu un dzīvnieku barības reģistrs: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

17

LR Ģenētiski modificēto organismu aprites likums: http://likumi.lv/doc.php?id=167400

18

17 ES atļauto ĢMO reģistrs : http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

GARŠĪGIE LIKUMI: par aktuāliem jautājumiem pārtikas ddrošuma jomā Eiropas Savienībā

Nodarbība: ĢENĒTISKI MODIFICĒTI ORGANISMI
• rapša (eļļa un produktu, kuru sastāvā ir rapša eļļa – majonēze, zirņu un gaļas produkti eļļā,
dārzeņu konservi, čipsi),
• cukurbietēm (cukurs un produkti, kuriem tas pievienots),
• mikroorganismiem - pārtikas piedevas:
- vitamīns B2 (krāsviela, riboflavīns E 101), C vitamīns (konservants, askorbīnskābe E 300);
- biezinātājs, ksantāns (E 415), skābuma regulētājs, citronskābe (E 330);
- konservants, natamicīns (E 235), nizīns (E 234), lizocīms (E 1105);
- aminoskābes pārtikā un lopbarībā - garšas pastiprinātājs, glutamīnskābe (E 621),
saldinātājs, aspartāms (E 951), miltu apstrādes līdzeklis, cisteīns (E 921);
- enzīmi siera ražošanai (dzīvnieku izcelsmes renīna vietā izmantojot „veģetāru” renīnu),
maizes raudzēšanai, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu ražošanai, cietes šķelšanai
un sīrupu iegūšanai.
2. Skolotājs pauž apgalvojumu un aicina audzēkņus nostāties pie klases labās puses sienas, ja
apgalvojums ir patiess vai pie kreisās puses sienas, ja apgalvojums ir nepatiess. Ja nepieciešams,
izskaidro, kāpēc apgalvojums ir patiess vai nepatiess.
Apgalvojumi:
• Eiropas Savienībā ir atļauta ģenētiski modificētu organismu audzēšana (patiess, jo
dalībvalstis var izvēlēties atļaut vai aizliegt, tomēr aizliegts audzēt bez risku novērtēšanas un
saskaņošanas);
• Latvijā nedrīkst tirgot ģenētiski modificētus organismus (nepatiess – drīkst tirgot, ja reģistrēti
un uz iepakojuma norādīta informācija);
• Latvijā nedrīkst audzēt ģenētiski modificētus organismus (nepatiess – pašvaldībām ir izvēles
tiesības; lielākajā daļā pašvaldību tas ir aizliegts),
• Latvijā pircējam ir iespējams pilnībā izvairīties no pārtikas produktu iegādes, kur sastāvā ir
ģenētiski modificēti organismi (nepatiess – lai gan produktiem jābūt marķētiem, bet norādei
par ĢMO klātbūtni nav jāparādās marķējumā, ja produkts satur mazāk nekā 0,9% ES atļauta
ĢMO un šis piejaukums ir nejaušs vai radies tehniski neizbēgamu iemeslu dēļ).

IV daļa – mājas darba uzdošana (5 – 7 min.)
1. Skolotāja pastāsta, ka ģenētiski modificētu organismu izmantošanai pārtikā ir gan priekšrocības un
ieguvumi, gan riski. Piemēram, ģenētiski modificē kartupeļus ne tikai, lai pasargātu tos no inficēšanās
ar slimībām, tādējādi gūstot lielāku ražu un pabarotu vairāk cilvēku, bet arī, lai paaugstinātu cietes
saturu kartupeļos. Šādi kartupeļi fritēšanas procesā absorbē mazāk eļļas un attiecīgi satur mazāk
kalorijas.
2. Aicina skolēnus sadalīties grupās.
3. Audzēkņi saņem mājas darbu (skat. 4. pielikumu). Grupās apspriež to un vienojas par pienākumu
sadali un mājas darba izpildes kārtību, piemēram, vai gatavos ēdienus individuāli vai pāros, ko
gatavos, kā noformēs.
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Apgalvojumi par ĢMO organismiem
1. Iespējami jauni alergēni19 vai toksiskas vielas pārtikā vai jau esošo koncentrācijas pieaugums.
2. Iespējama antibiotiku rezistences gēnu nokļūšana cilvēka vai dzīvnieku mikroflorā20.
3. Iespējama nelabvēlīga iedarbība uz imunitāti.
4. Iespējama jaunu vielu kombināciju rašanās ar neplānotām īpašībām.
5. Iespējama neparedzēta nevēlama iedarbība uz citiem organismiem, arī kaitēkļu dabiskajiem
ienaidniekiem.
6. Iespējama rezistences veidošanās kaitēkļu populācijā.
7. Iespējama ģenētiski modificētu sēklu nejauša izplatīšanās.
8. Iespējama putekšņu nokļūšana uz citiem augiem.
9. Palīdz paaugstināt izturību pret nezāļu apkarošanas līdzekļiem, kukaiņiem, sausumu,
aukstumu.
10. Palīdz paaugstināt ražīgumu.
11. Padara augus vieglāk pārstrādājamus un uzglabājamus.
12. Indīgo vielu un alergēnu mazināšana organismā.
13. Olbaltumvielu, cietes, tauku, šķiedrvielu satura paaugstināšana organismā.
14. Vitamīnu, minerālu, antioksidantu un citu bioloģiski aktīvu vielu daudzuma palielināšana
organismā.
15. Garšas īpašību uzlabošana.
16. Organisma krāsas, formas vai smaržas izmainīšana.
17. Palīdz pārvarēt sausumu un karstumu, aukstumu, barības vielu trūkumu augsnē.

19

Alergēns - organismam sveša viela, antigēns, kas, mijiedarbojoties ar organisma imūnsistēmu, izraisa alerģisku reakciju.

20

Mikroflora - kādai noteiktai videi raksturīgs mikroorganismu kopums. Cilvēka organismā izšķir ādas, mutes un deguna dobuma, acs konjunktīvas maisa, zarnu
un maksts normālo mikrofloru.
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GARŠĪGIE LIKUMI: par aktuāliem jautājumiem pārtikas ddrošuma jomā Eiropas Savienībā

3. pielikums

Piemēri pārtikas produktu marķēšanai,
ja to sastāvā ir ģenētiski modificēti organismi
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4. pielikums

Mājas darbs
Ģenētiski modificētu organismu izmantošanai pārtikā ir gan priekšrocības un ieguvumi, gan riski.
Piemēram, ģenētiski modificē kartupeļus ne tikai, lai pasargātu tos no inficēšanās ar slimībām, tādējādi
gūstot lielāku ražu un pabarotu vairāk cilvēkus, bet arī, lai paaugstinātu cietes saturu kartupeļos. Šādi
kartupeļi fritēšanas procesā absorbē mazāk eļļas.
Mājas darbi
1. Izveidojiet vizuāli pievilcīgu ēdienkarti. Esiet gatavi to realizēt!
• Nolemiet, kādas uzkodas gatavosiet!
• Pagatavojiet uzkodas divos dažādos veidos:
1) tā, lai tās pilnīgi noteikti nesatur ģenētiski modificētus organismus, tai skaitā slēptā
veidā,
2) tā, lai tās satur vai iespējams satur ģenētiski modificētus organismus.
Piemēram, gatavo divu veidu pankūkas:
- vienā gadījumā gatavo no govs piena, kviešu miltiem un cep olīveļļā,
- otrā gadījumā – no sojas piena, kukurūzas miltiem un cep rapšu eļļā.
2. Vietējo veikalu inspekcija. Jāatrod:
• Vai veikalā ir produkti ar norādi uz ĢMO
• Produkti, kuri varētu saturēt ĢMO
Izmeklējuma rezultāti jānoformē kā prezentācija, pievienojot dalībnieku piedzīvoto fotogrāfijās.
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5. pielikums
Parast likumdo anas proced ra

#1 Komisijas
priek likums
Eiropas Komisija iesniedz likumdo anas
priek likumu Eiropas Parlamentam

Pilso u iniciat va

Viena ceturt
dal bvalstu

da a

#2 Pirmais las jums
Parlament
Pirmaj las jum Eiropas Parlaments izskata Komisijas
priek likumu un var to pie emt vai groz t.

Eiropas Invest ciju
banka

Eiropas Centr l
banka
Eiropas Parlaments

#3 Pirmais las jums Padom
Pirmaj las jum Padome var izlemt pie emt Parlamenta nost ju — d gad jum
likumdo anas akts tiek pie emts — vai ar groz t Parlamenta nost ju un nodot to izskat anai
Parlament otraj las jum .

#4 Otrais las jums Parlament
Parlaments izskata Padomes nost ju un apstiprina to — d gad jum
ties bu akts ir apstiprin ts — vai ar noraida to — d gad jum ties bu akts
izbeidz past v t un visa proced ra ir sl gta, vai ar ierosina groz jumus un
priek likumu nos ta atpaka Padomei izskat anai otraj las jum .

Likumdo anas
priek likums ir
pie emts

Likumdo anas
priek likums nav
pie emts

Likumdo anas
priek likums ir pie emts

Liel ko da u
priek likumu
apstiprina jau 1.
las jum .
Likumdo anas
priek likums ir
pie emts

#5 Otrais las jums Padom
Padome izskata Parlamenta nost ju otraj las jum un vai nu apstiprina visus Parlamenta
groz jumus — tad ties bu akts ir pie emts — vai ar neapstiprina visus groz jumus — tad tiek
sasaukta Samierin anas komiteja.

Likumdo anas
priek likums nav
pie emts
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#7a Tre ais las jums
Parlament
Eiropas Parlaments izskata kop go dokumentu
un balso plen rs d . Tas nevar groz t kop g
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepie em l mumu — likumdo anas akts nav
pie emts un proced ra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdo anas akts ir pie emts
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priek"likums ir
pie!emts

Likumdo"anas
priek"likums ir pie!emts

#5 Otrais las#jums Padom$

5. pielikums

Padome izskata Parlamenta nost!ju otraj! las#jum! un vai nu apstiprina visus Parlamenta
groz#jumus — tad ties#bu akts ir pie*emts — vai ar# neapstiprina visus groz#jumus — tad tiek
sasaukta Samierin!"anas komiteja.

#6 Samierin%!ana
Samierin!"anas komiteja, ko veido vien!ds Padomes p!rst!vju un Parlamenta p!rst!vju skaits,
cen"as pan!kt vieno"anos par kop#go dokumentu. Ja tas neizdodas, likumdo"anas akts beidz
past!v%t un proced(ra ir sl%gta. Ja tiek pan!kta vieno"an!s par kop#go dokumentu, to nos(ta
Eiropas Parlamentam un Padomei izskat#"anai tre"aj! las#jum!.

#7a Tre!ais las#jums
Parlament%

Likumdo"anas
priek"likums nav
pie!emts

Eiropas Parlaments izskata kop#go dokumentu
un balso plen!rs%d%. Tas nevar groz#t kop#g!
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepie*em l%mumu — likumdo"anas akts nav
pie*emts un proced(ra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdo"anas akts ir pie*emts

Likumdo"anas
priek"likums nav
pie!emts

#7b Tre!ais las#jums Padom$
Padome izskata kop#go dokumentu. T! nevar groz#t dokumenta tekstu. Ja t! noraida
dokumentu vai nepie*em l%mumu — likumdo"anas akts beidz past!v%t un proced(ra
ir sl%gta. Ja Padome un Parlaments apstiprina dokumentu — likumdo"anas akts ir
pie*emts.

Likumdo"anas
priek"likums
nav pie!emts

Priek!likums ir pie"emts

Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprin!ju"i likumdo"anas
priek"likuma gal#go tekstu, abu iest!$u priek"s%d%t!ji un
&ener!lsekret!ri to paraksta. P%c tam to public% „Ofici!laj! V%stnes#”,
un tas k'(st ofici!ls.
Regulas ir tie"! veid! saisto"as vis! Eiropas Savien#b! no dienas,
kas noteikta „Ofici!laj! V%stnes#”.
Direkt#vas paredz gala rezult!tus, kas j!sasniedz katr! dal#bvalst#,
ta)u 'auj valstu vald#b!m izlemt, k!di likumi b(tu j!pie*em, lai
sasniegtu paredz%tos m%r+us. Katr! direkt#v! tiek preciz%ts
datums, l#dz kuram j!pie*em attiec#gie valsts ties#bu akti.
L%mumi attiecas uz konkr%tiem gad#jumiem, kuros iesaist#tas
atsevi"+as iest!des vai personas, un ir piln#b! saisto"i.

Priek!likums nav
pie"emts

Ja likumdo"anas priek"likums tiek noraid#ts k!d! no
proced(ras posmiem vai ja Parlaments vai Padome
nevar pan!kt kompromisu — priek"likums nav
pie*emts un proced(ra ir beigusies. Jauna
proced(ra var s!kties tikai ar jaunu Komisijas
priek"likumu.
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