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Grozījums Nr. 1
Jan Mulder

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas debates par ĢMO, 
kas notika 2008. gada 7. maijā, kad tika 
apstiprināts, ka „iespējami drīzāk un ne 
vēlāk kā līdz 2008. gada vasarai” ir 
jāatrod „tehnisks risinājums” saistībā ar 
neatļautu ĢMO zemu klātbūtnes līmeni,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Adamos Adamou, Kartika Tamara Liotard, Umberto Guidoni

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Padomes 2008. gada 
4. decembra sanāksmi, kurā ES vides 
ministri apstiprināja (16. un 17. punkts), 
ka, pamatojoties uz piesardzības principu, 
reģionos ar īpašām agronomijas un vides 
īpatnībām, tostarp izolētās/attālās salās, 
iespējams veikt pasākumus, ar ko ierobežo 
vai aizliedz ĢMO audzēšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā pētījumu par NK603 un 
MON810 ģenētiski modificēto kukurūzu, 
ko 2008. gada novembrī publicēja 
Austrijas Veselības, ģimenes un jaunatnes 
lietu ministrija,

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES ir pieņēmusi vispusīgu tiesisko 
regulējumu, kas pamatojas uz piesardzības 
principu, par ģenētiski modificētiem 
organismiem (ĢMO); tā kā pašlaik ES 
vajadzētu koncentrēties šī tiesiskā 
regulējuma īstenošanai,

A. tā kā ES ir pieņēmusi vispusīgu tiesisko 
regulējumu, kas pamatojas uz piesardzības 
principu, par ģenētiski modificētiem 
organismiem (ĢMO); tā kā pašlaik ES 
vajadzētu stiprināt subsidiaritātes 
principu, lai dalībvalstis būtu tiesīgas 
atļaut vai neatļaut ĢMO,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES ir pieņēmusi vispusīgu tiesisko 
regulējumu, kas pamatojas uz piesardzības 
principu, par ģenētiski modificētiem 
organismiem (ĢMO); tā kā pašlaik ES 
vajadzētu koncentrēties šī tiesiskā 
regulējuma īstenošanai,

A. tā kā ES ir pieņēmusi vispusīgu tiesisko 
regulējumu, kas pamatojas uz piesardzības 
un profilakses principu, par ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO); tā kā 
pašlaik ES vajadzētu koncentrēties šī 
tiesiskā regulējuma īstenošanai,
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Or. pl

Grozījums Nr. 6
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ir jāuzlabo ar ĢMO audzēšanu 
saistīto risku zinātniskais novērtējums, lai 
ņemtu vērā ietekmi uz vidi, arī ilgtermiņa 
ietekmi, un īpašās iezīmes, kas piemīt 
ekosistēmām/videi un ģeogrāfiskām 
teritorijām, kur audzē šādas kultūras, 

Or. en

Grozījums Nr. 7
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ir jāuzlabo ar ĢMO audzēšanu 
saistīto risku zinātniskais novērtējums, lai 
ņemtu vērā ietekmi uz vidi, arī ilgtermiņa 
ietekmi, un īpašās iezīmes, kas piemīt 
ekosistēmām/videi un ģeogrāfiskām 
teritorijām, kur audzē šādas kultūras, 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ir jānodrošina, ka ar ĢMO 
audzēšanu saistīto risku zinātniskajā 
novērtējumā ņem vērā ietekmi uz vidi, arī 
ilgtermiņa ietekmi, un īpašās iezīmes, kas 
piemīt ekosistēmām/videi un 
ģeogrāfiskām teritorijām, kur audzē šādas 
kultūras, kā to paredz EK tiesiskais 
regulējums ĢMO jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 9
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā visas dalībvalstis tagad ir 
transponējušas Direktīvu 2001/18/EK 
valstu tiesību aktos,

B. tā kā visas dalībvalstis tagad ir 
transponējušas Direktīvu 2001/18/EK 
valstu tiesību aktos, turklāt ņemot vērā 
principu, kas paredz ierobežojošāku valsts 
noteikumu izstrādi un ieviešanu,

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā atbilstoši Direktīvai 2001/18/EK 
piešķirtas mazāk nekā desmit ĢMO 
atļaujas un mazāk nekā desmit atļaujas 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1829/2003; tā 
kā šīs atļaujas attiecas tikai uz ĢMO 
importu, bet ne uz to audzēšanu,

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā atbilstoši Direktīvai 2001/18/EK 
piešķirtas mazāk nekā desmit ĢMO 
atļaujas un mazāk nekā desmit atļaujas 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1829/2003; tā 
kā šīs atļaujas attiecas tikai uz ĢMO 
importu, bet ne uz to audzēšanu,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā atbilstoši Direktīvai 2001/18/EK 
piešķirtas mazāk nekā desmit ĢMO 
atļaujas un mazāk nekā desmit atļaujas 
atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1829/2003; tā 
kā šīs atļaujas attiecas tikai uz ĢMO 
importu, bet ne uz to audzēšanu,

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kopš 1998. gada neviens ĢMO 
nav bijis atļauts audzēšanai ne saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK, ne Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003, 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kopš 1998. gada neviens ĢMO 
nav bijis atļauts audzēšanai ne saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK, ne Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003,

D. tā kā kopš 1998. gada Eiropas 
Savienībā atļauts audzēt divus ĢMO, bet 
neviens ĢMO nav bijis atļauts audzēšanai 
ne saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK, ne 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003, jo atļauju 
piešķiršana ĢMO kultūru audzēšanai 
lielākajai daļai ES iedzīvotāju šķiet ļoti
pretrunīgs jautājums,

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kopš 1998. gada neviens ĢMO 
nav bijis atļauts audzēšanai ne saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK, ne Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003, 

D. tā kā kopš 1998. gada neviens ĢMO 
nav bijis atļauts audzēšanai ne saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK, ne Regulu (EK) 
Nr. 1829/2003, jo Eiropas Savienībā 
pastāv pretēji viedokļi par nepilnīgu risku 
novērtēšanu,
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pašlaik ES atļauti nedaudz mazāk 
kā 30 ĢMO produkti, kas tieši vai kā 
atvasināti produkti — kokvilna, kukurūza, 
eļļas rapsis, biomasa, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam,

E. tā kā 2008. gada beigās Eiropas 
Savienībā atļauti 28 ĢMO produkti, kas 
tieši vai kā atvasināti produkti — kokvilna, 
kukurūza, eļļas rapsis, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam; tā kā salīdzinājumā ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm un 
Kanādu ES ir izsniegusi mazāk ĢMO 
atļauju, bet salīdzinājumā ar Ķīnu, 
Argentīnu, Brazīliju un Indiju — vairāk,

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pašlaik ES atļauti nedaudz mazāk 
kā 30 ĢMO produkti, kas tieši vai kā 
atvasināti produkti — kokvilna, kukurūza, 
eļļas rapsis, biomasa, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam,

E. tā kā pašlaik Eiropas Savienībā atļauti 
28 ĢMO produkti, kas tieši vai kā 
atvasināti produkti — kokvilna, kukurūza, 
eļļas rapsis, biomasa, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam; tā kā salīdzinājumā ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm un 
Kanādu ES ir izsniegusi mazāk ĢMO 
atļauju, bet salīdzinājumā ar Ķīnu, 
Argentīnu, Brazīliju un Indiju — vairāk,

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pašlaik ES atļauti nedaudz mazāk 
kā 30 ĢMO produkti, kas tieši vai kā 
atvasināti produkti — kokvilna, kukurūza, 
eļļas rapsis, biomasa, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam,

E. tā kā pašlaik Eiropas Savienībā atļauti 
nedaudz mazāk kā 30 ĢMO produkti, kas 
tieši vai kā atvasināti produkti — kokvilna, 
kukurūza, eļļas rapsis, sojas pupas, 
cukurbietes — paredzēti gandrīz tikai 
importam, kā arī bakteriālā biomasa 
barības ražošanai; tā kā ES ir trešajā 
vietā pēc izsniegto ĢMO produktu atļauju 
skaita, paliekot pēc Amerikas 
Savienotajām Valstīm un Kanādas, jo pat 
Argentīna un Brazīlija ir izsniegušas 
daudz mazāk ĢMO produktu atļauju,

Or. en

Grozījums Nr. 19
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  E.a tā kā aizvien vairāk ĢM kultūru 
audzē citos kontinentos, kuri savukārt 
aizvien vairāk izvirzās vadošajā pozīcijā 
biozinātnes jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 20
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  E.a tā kā Eiropas Savienībā lopkopības 
produkcija lielā mērā ir atkarīga no trešo 
valstu proteīnu produktu importa un tā kā 
pārsvarā tie ir ĢMO produkti,

Or. de

Grozījums Nr. 21
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā gan Komisija, gan Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde vienmēr ir 
ieņēmušas labvēlīgu nostāju attiecībā uz 
atļaujas pieteikumiem un tā kā Komisija 
ierosinājusi atļaujas, pamatojoties vienīgi 
uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
atzinumiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  E.b tā kā atļauju pieteikumus izskata un 
izvērtē, pamatojoties uz nozares pārstāvju 
iesniegtajiem materiāliem,

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  E.c tā kā ir jāuzlabo ar ĢMO audzēšanu 
saistīto risku zinātniskais novērtējums, lai 
ņemtu vērā šo kultūru ilgtermiņa ietekmi 
uz veselību un vidi, kā arī īpašās iezīmes, 
kas piemīt ekosistēmām un ģeogrāfiskām 
teritorijām, kur audzē šādas kultūras,

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   E.d ņemot vērā Padomes 2008. gada 
4. decembra secinājumus, kas aicina 
uzlabot Kopienas tiesisko regulējumu 
attiecībā uz ĢMO, lai īstenotu ES mērķus 
veselības un vides aizsardzības jomā, 

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.e apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.f tā kā kopš 2008. gada decembra 
Komisija un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde ir sniegušas pozitīvus 
atzinumus par trim pieteikumiem, kuros 
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lūgts piešķirt ĢMO tirdzniecības atļauju; 
tā kā Komisija ir aicinājusi atcelt trīs 
dalībvalstīs pieņemtos aizsardzības 
pasākumus,

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā augstas kvalitātes lauksaimniecībā, 
kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes 
produkciju, ir ES potenciāls; tā kā šo 
potenciālu nepieciešams konsolidēt,

F. tā kā augstas kvalitātes lauksaimniecībā, 
ko atbalsta agrovides programmas, kas 
spēj nodrošināt augstas kvalitātes ĢMO 
nesaturošu produkciju, ir ES potenciāls; tā 
kā šo potenciālu nepieciešams konsolidēt,

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā, jo īpaši ņemot vērā klimata 
pārmaiņas, paredzams, ka turpmāk 
konkurence attiecībā uz enerģijas kultūru 
un citu kultūru audzēšanā izmantojamo 
zemi varētu palielināties,

Or. de

Adlib Express Watermark



PE418.423v01-00 14/100 AM\764700LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 28
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ES ir ļoti būtiski aizsargāt tās
bioloģisko daudzveidību,

G. tā kā ES ir ļoti būtiski aizsargāt savu
bioloģisko daudzveidību un ievērot labas 
lauksaimniecības prakses principus,

Or. pl

Grozījums Nr. 29
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ES ir ļoti būtiski aizsargāt tās
bioloģisko daudzveidību,

G. tā kā ES ir ļoti būtiski aizsargāt savu
bioloģisko daudzveidību un tā kā to 
pozitīvi var ietekmēt tāda 
lauksaimniecības prakse, kurā izmanto 
mazāk ķimikāliju,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ES ir ļoti būtiski aizsargāt tās
bioloģisko daudzveidību,

G. tā kā ir ļoti būtiski aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību,

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā saskaņā ar speciālā Eurobarometer 
pētījuma datiem, kas publicēti 2008. gada 
martā, 58 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju 
skaita ir pret ĢMO izmantošanu 
lauksaimniecībā, bet 21 % atbalsta to 
izmantošanu, 

H. tā kā saskaņā ar speciālā Eurobarometer 
pētījuma datiem, kas publicēti 2006. gada 
februārī, 62 % Eiropas iedzīvotāju ir 
noraizējušies par ĢMO izmantošanu 
pārtikā un dzērienos, lai gan 2008. gada 
martā citā īpašā Eurobarometer aptaujā 
atklāts, ka 58 % no kopējā Eiropas 
iedzīvotāju skaita ir pret ĢMO 
izmantošanu lauksaimniecībā, bet 21 % 
atbalsta to izmantošanu, kas nozīmē šī 
īpatsvara samazinājumu salīdzinājumā ar 
2005. gada īpašo Eurobarometer aptauju, 
kurā atklāts, ka 25 % ES iedzīvotāju 
atbalsta ĢMO izmantošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 32
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā saskaņā ar speciālā Eurobarometer 
pētījuma datiem, kas publicēti 2008. gada 
martā, 58 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju 
skaita ir pret ĢMO izmantošanu 
lauksaimniecībā, bet 21 % atbalsta to 
izmantošanu,

H. tā kā saskaņā ar speciālā Eurobarometer 
pētījuma datiem, kas publicēti 2008. gada 
martā, 58 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju 
skaita ir pret ĢMO izmantošanu 
lauksaimniecībā, bet 21 % atbalsta to 
izmantošanu; tā kā tomēr iebildumi pret 
ĢMO izmantošanu lauksaimniecībā ar 
laiku samazinās; tā kā šajā pašā aptaujā 
norādīts, ka to iedzīvotāju skaits, kuri ir 
nobažījušies par ĢMO, ir samazinājies no 
24 % 2004. gadā līdz 20 %,

Or. sv
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Grozījums Nr. 33
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā saskaņā ar Londonas 
Karaliskās koledžas pētījumu „Patērētāju 
izvēle”, kas publicēts 2008. gada oktobrī, 
ES iedzīvotāju attieksme pret ĢMO būtu 
pozitīvāka, ja ĢMO pārtikas produktus 
nepārdotu viņu valstīs,

Or. de

Grozījums Nr. 34
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti, 

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās,

Or. pl

Grozījums Nr. 35
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, gan 
sabiedrībā, gan zinātnieku aprindās izraisa 
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gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti, 

diskusijas un jautājumus par ĢMO
kultūru iespējamo ietekmi uz veselību, 
vidi un ekosistēmām,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti, 

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, gan 
sabiedrībā, gan zinātnieku aprindās izraisa 
diskusijas un jautājumus par ĢMO
kultūru iespējamo ietekmi uz veselību, 
vidi un ekosistēmām,

Or. en

Grozījums Nr. 37
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti, 

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, gan 
sabiedrībā, gan zinātnieku aprindās izraisa 
diskusijas un jautājumus par ĢMO
kultūru iespējamo ietekmi uz veselību, 
vidi un ekosistēmām,

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti,

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, gan 
sabiedrībā, gan zinātnieku aprindās izraisa 
diskusijas un jautājumus par ĢMO
kultūru iespējamo ietekmi uz veselību, 
vidi un ekosistēmām,

Or. en

Grozījums Nr. 39
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās; tā kā sabiedrība 
ĢMO bieži uztver ļoti emocionāli, kas ne 
vienmēr ir zinātniski pamatoti, 

I. tā kā ĢMO, īpaši to audzēšana, izraisa 
diskusijas un jautājumus gan sabiedrībā, 
gan zinātnieku aprindās, jo ĢMO kultūras 
ietekmē veselību, vidi un ekosistēmas, 
turklāt ĢMO rada sekas attiecībā uz dzīvo 
organismu patentēšanu,

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā ir jānodrošina, ka ar ĢMO 
audzēšanu saistīto risku zinātniskajā 
novērtējumā ir ietverts jautājums par 
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ilgtermiņa ietekmi uz vidi, kā to paredz 
EK tiesiskais regulējums ĢMO jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 41
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā ir jānodrošina, ka ar ĢMO 
audzēšanu saistīto risku zinātniskajā 
novērtējumā ir ietverts jautājums par 
ilgtermiņa ietekmi uz vidi, kā to paredz 
EK tiesiskais regulējums ĢMO jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 42
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  I.a tā kā ir jāmēģina uzlabot ES tiesisko 
regulējumu, lai efektīvāk sasniegtu ES 
tiesību aktu mērķus,

Or. en

Grozījums Nr. 43
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā pasaulē ir četri starptautiski 
uzņēmumi, kas kontrolē gandrīz visas 
ĢMO sēklas, turklāt vienam no tiem 
pieder 75 % ĢMO patentu,

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā ĢMO kultūras maina 
lauksaimniecības praksi un ietekmē 
ģenētiskos resursus tajos reģionos, kur 
audzē ĢMO, jo šo kultūru sēklas 
nenovēršami izkaisās un piesārņo citas 
kultūras un augu šķirnes,

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  I.c tā kā 2002. gada Kopīgā pētniecības 
centra pētījumā12 secināts, ka aizvien 
plašākā ĢMO audzēšana noteikti izraisīs 
nejaušu masveida piesārņošanu, 
ievērojami palielinot izmaksas tiem 

                                               
1 Komisijas pasūtītais Kopīgā pētniecības centra pētījums „Ģenētiski modificēto, tradicionālo un bioloģisko 
kultūraugu līdzāspastāvēšanas iespējas Eiropas Savienības lauksaimniecībā”, 2002. gada maijs.
2 Komisijas pasūtītais Kopīgā pētniecības centra pētījums „Ģenētiski modificēto, tradicionālo un bioloģisko 
kultūraugu līdzāspastāvēšanas iespējas Eiropas Savienības lauksaimniecībā”, 2002. gada maijs.
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aizsardzības un segregācijas pasākumiem, 
kas jāveic, lai izvairītos no tradicionālo un 
bioloģisko kultūraugu piesārņošanas,

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.d tā kā Eiropas Savienība nav veikusi 
novērtējumu, kurā izpētītu, kādu ietekmi 
uz vidi, ekosistēmām un veselību rada 
ĢMO audzēšana un tirdzniecība, un šajā 
jomā zinātnieki ir veikuši tikai dažus 
pētījumus saistībā ar savu darbu valsts 
iestādēs,

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un 
racionāli, nevis politiski,

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem,

Or. fr
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Grozījums Nr. 48
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un 
racionāli, nevis politiski,

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un 
racionāli, nevis politiski,

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 50
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un racionāli, 

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un racionāli, 
nevis politiski, un izrādīt lielāku 
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nevis politiski, iniciatīvu, aktīvi cīnoties pret 
dezinformāciju un nezināšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 51
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un 
racionāli, nevis politiski,

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem un censties tos pakāpeniski 
samazināt,

Or. pl

Grozījums Nr. 52
Kartika Tamara Liotard

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu praktiski un racionāli, 
nevis politiski,

J. tā kā dalībvalstīm vajadzētu ciešāk 
savstarpēji sadarboties par ĢMO 
jautājumiem; tā kā dalībvalstīm vajadzētu 
risināt šo jautājumu ne vien praktiski un 
racionāli, bet arī politiski,

Or. nl

Grozījums Nr. 53
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ĢMO audzēšana komerciālos 
nolūkos var ieviest pilnībā jaunu 
ģenētisko struktūru izplatību plašā 
teritorijā,

Or. en

Grozījums Nr. 54
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.a tā kā ĢMO audzēšana komerciālos 
nolūkos var ieviest pilnībā jaunu 
ģenētisko struktūru izplatību plašā 
teritorijā,

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ĢMO audzēšana maina 
lauksaimniecības praksi,

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ĢMO audzēšana maina 
lauksaimniecības praksi,

Or. en

Grozījums Nr. 57
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.b tā kā ĢMO audzēšana maina 
lauksaimniecības praksi,

Or. en

Grozījums Nr. 58
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.a tā kā ĢMO audzēšana maina 
lauksaimniecības praksi,

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā agrovides programmas var 
mudināt lauksaimniekus izmantot videi 
nekaitīgas lauksaimniecības metodes, 
tādējādi apgrūtinot ģenētiski modificēto
sēklu un barības produktu ieviešanu,

Or. pl

Grozījums Nr. 60
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.b tā kā atklātā laukā audzētu ģenētiski 
modificētu augu pārbaudes saistībā ar 
risku novērtējumu ir veiktas dažu hektāru 
lielā teritorijā un tā kā ĢMO kultūra, 
attiecībā uz ko ir piešķirta tirdzniecības 
atļauja, var būt audzēta tūkstošiem 
hektāru lielā teritorijā. Šis apjoma 
palielinājums var radīt negatīvas sekas, 
ko nevar iepriekš prognozēt, pamatojoties 
uz izmēģinājuma pētījumiem vai 
novērtējumiem, kurus vienmēr veic 
mazākā apjomā,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.b tā kā atklātā laukā audzētu ģenētiski 
modificētu augu pārbaudes saistībā ar 
risku novērtējumu ir veiktas dažu hektāru 
lielā teritorijā un tā kā ĢMO kultūra, 
attiecībā uz ko ir piešķirta tirdzniecības 
atļauja, var būt audzēta tūkstošiem 
hektāru lielā teritorijā. Šis apjoma 
palielinājums var radīt negatīvas sekas, 
ko nevar iepriekš prognozēt, pamatojoties 
uz izmēģinājuma pētījumiem vai 
novērtējumiem, kurus vienmēr veic 
mazākā apjomā,

Or. en

Grozījums Nr. 62
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
J.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.b tā kā atklātā laukā audzētu ģenētiski 
modificētu augu pārbaudes saistībā ar 
risku novērtējumu ir veiktas dažu hektāru 
lielā teritorijā un tā kā ĢMO kultūra, 
attiecībā uz ko ir piešķirta tirdzniecības 
atļauja, var būt audzēta tūkstošiem 
hektāru lielā teritorijā. Šis apjoma 
palielinājums var radīt negatīvas sekas, 
ko nevar iepriekš prognozēt, pamatojoties 
uz izmēģinājuma pētījumiem vai 
novērtējumiem, kurus vienmēr veic 
mazākā apjomā,

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
J.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.c tā kā atklātā laukā audzētu ģenētiski 
modificētu augu pārbaudes saistībā ar 
risku novērtējumu ir veiktas dažu hektāru 
lielā teritorijā un tā kā ĢMO kultūra, 
attiecībā uz ko ir piešķirta tirdzniecības 
atļauja, var būt audzēta tūkstošiem 
hektāru lielā teritorijā. Šis apjoma 
palielinājums var radīt negatīvas sekas, 
ko nevar iepriekš prognozēt, pamatojoties 
uz izmēģinājuma pētījumiem vai 
novērtējumiem, kurus vienmēr veic 
mazākā apjomā,

Or. en

Grozījums Nr. 64
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
J.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.c tā kā Eiropas līmenī ir jāuzlabo 
zinātniskā kompetence, lai šī joma kļūtu 
līdzsvarotāka un attiektos uz lielāku 
skaitu disciplīnām, tādējādi vairāk ņemot 
vērā saistīto agronomijas un ekoloģijas 
jautājumu daudzveidību Eiropas 
Savienībā,

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
J.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  J.c tā kā Eiropas līmenī ir jāuzlabo 
zinātniskā kompetence, lai papildinātu un 
paplašinātu šo jomu un nodrošinātu, ka tā 
kļūst līdzsvarotāka un attiecas uz lielāku 
skaitu disciplīnām, tādējādi vairāk ņemot 
vērā agronomijas un ekoloģijas saistīto 
jautājumu daudzveidību Eiropas 
Savienībā,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
J.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.c tā kā Eiropas līmenī ir jāuzlabo 
zinātniskā kompetence, lai papildinātu un 
paplašinātu šo jomu un nodrošinātu, ka tā 
kļūst līdzsvarotāka un attiecas uz lielāku 
skaitu disciplīnām, tādējādi vairāk ņemot 
vērā agronomijas un ekoloģijas saistīto 
jautājumu daudzveidību Eiropas 
Savienībā, 

Or. en

Grozījums Nr. 67
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
J.d apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.d tā kā ir jāmēģina uzlabot ES tiesiskā 
regulējuma ieviešanu, lai efektīvāk 
sasniegtu ES tiesību aktu mērķus,

Or. en

Grozījums Nr. 68
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju;

Or. pl

Grozījums Nr. 69
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju piešķiršanas 
procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši ietekmes uz vidi 
novērtējumu sekmēšanā, ietverot arī 
sociāli ekonomisko un veselības dimensiju, 
lai uzlabotu iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

Or. de
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Grozījums Nr. 70
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju zināšanas par atļauju 
piešķiršanas procedūru un saistībām, kas 
jāuzņemas attiecībā uz ĢMO audzēšanu 
un tirdzniecību Eiropas Savienībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju zināšanas par atļauju 
piešķiršanas procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju zināšanas par atļauju 
piešķiršanas procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju uzticēšanos atļauju 
piešķiršanas procedūrai;

1. Uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī palielināt 
caurredzamību, jo īpaši attiecībā uz vides 
un veselības dimensiju, lai uzlabotu 
iedzīvotāju zināšanas par atļauju 
piešķiršanas procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Kartika Tamara Liotard

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par 
vairāk nekā 50 atļaujas pieteikumiem; 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
šādu nepamatotu kavējumu novēršanu;

svītrots
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Or. nl

Grozījums Nr. 75
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par vairāk 
nekā 50 atļaujas pieteikumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šādu 
nepamatotu kavējumu novēršanu;

2. Atzīmē, ka pašlaik nav pieņemts lēmums 
par vairāk nekā 50 atļaujas pieteikumiem, 
jo uzņēmumi nesniedz informāciju, kas 
vajadzīga atbilstīgi Direktīvai 2001/18/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par vairāk 
nekā 50 atļaujas pieteikumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šādu 
nepamatotu kavējumu novēršanu;

2. Atzīmē, ka pašlaik nav pieņemts lēmums 
par vairāk nekā 50 atļaujas pieteikumiem, 
jo bieži vien lietu izskatīšana tiek 
pārtraukta, ja nav iesniegti visi 
dokumenti, kuriem jābūt iekļautiem 
attiecīgajā lietā, lai atbilstīgi 
Direktīvai 2001/18/EK iesniegtu ĢMO 
atļaujas pieteikumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par vairāk 
nekā 50 atļaujas pieteikumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šādu 
nepamatotu kavējumu novēršanu;

2. Atzīmē, ka pašlaik nav pieņemts lēmums 
par vairāk nekā 50 atļaujas pieteikumiem; 
atzīmē, ka uzņēmumi, kuri iesniedz 
pieteikumus, bieži vien nesniedz 
informāciju, kas vajadzīga atbilstīgi 
Direktīvai 2001/18/EK, tādējādi radot 
kavēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Avril Doyle

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par vairāk 
nekā 50 atļaujas pieteikumiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šādu 
nepamatotu kavējumu novēršanu;

2. Atzīmē, ka ES atļauju piešķiršanas 
procedūrā sastopami būtiski kavējumi un 
ka pašlaik nav pieņemts lēmums par vairāk 
nekā 50 atļaujas pieteikumiem; atzīmē, ka 
ilga kavēšanās apstiprināšanas procesā 
rada ekonomisku un juridisku 
nenoteiktību gan lauksaimniekiem, gan 
lopkopības produkcijas ražotājiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šādu 
nepamatotu kavējumu novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  2.a uzsver, ka atbilstīgi subsidiaritātes 
principam dalībvalstīm jābūt tiesīgām 
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noraidīt atļaujas piešķiršanu tiem ĢMO 
vai ĢMO produktiem, kuriem šīs atļaujas 
piešķirtas Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka atļaujas piešķiršanas 
procedūras laikā ne regulatīvajā komitejā, 
ne Padomē nekad netiek panākts 
kvalificētu balsu vairākums un ka in fine 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu pieņem 
Komisija; tādēļ, lai izvairītos no šādas 
situācijas, mudina dalībvalstis izpildīt 
savus pienākumus;

3. Norāda, ka atļaujas piešķiršanas 
procedūras laikā ne regulatīvajā komitejā, 
ne Padomē nekad netiek panākts 
kvalificētu balsu vairākums un ka in fine 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu pieņem 
Komisija; tādēļ, lai izvairītos no šādas 
situācijas, mudina dalībvalstis izpildīt 
savus pienākumus; aicina katrā 
balsošanas reizē dalībvalstis pamatot savu 
nostāju un šajā pamatojumā ņemt vērā 
arī sociālos un ekonomiskos apsvērumus;

Or. sv

Grozījums Nr. 81
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Norāda, ka atļaujas piešķiršanas 
procedūras laikā ne regulatīvajā komitejā, 
ne Padomē nekad netiek panākts 
kvalificētu balsu vairākums un ka in fine 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu pieņem 
Komisija; tādēļ, lai izvairītos no šādas 
situācijas, mudina dalībvalstis izpildīt 
savus pienākumus;

3. Norāda, ka atļaujas piešķiršanas 
procedūras laikā ne regulatīvajā komitejā, 
ne Padomē nekad netiek panākts 
kvalificētu balsu vairākums un ka in fine 
lēmumu par atļaujas piešķiršanu pieņem 
Komisija; aicina mainīt lēmumu 
pieņemšanas procedūru, lai galīgo 
lēmumu nepieņemtu Komisija;
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Or. fr

Grozījums Nr. 82
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  3.a ierosina nepiešķirt atļaujas sēklas 
saturošiem ĢMO vai ĢMO produktiem, ja 
šīs sugas izcelsmes centrs atrodas Eiropas 
Savienības teritorijā, jo tad modificētais 
gēns varētu noklīst un izplatīties citās 
vietējās sugās;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a ierosina nepiešķirt atļaujas sēklas 
saturošiem ĢMO vai ĢMO produktiem, ja 
šīs sugas izcelsmes centrs vai variāciju 
centrs atrodas Eiropas Savienības 
teritorijā, jo tad modificētais gēns varētu 
noklīst un izplatīties citās vietējās sugās;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a ierosina nepiešķirt atļaujas sēklas 
saturošiem ĢMO vai ĢMO produktiem, ja 
šīs sugas izcelsmes centrs vai variāciju 
centrs atrodas Eiropas Savienības 
teritorijā, jo tad modificētais gēns varētu 
noklīst un izplatīties citās vietējās sugās;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   3.a ierosina nepiešķirt atļaujas 
produktiem, kuros ir dzīvotspējīgi 
ģenētiski modificēti graudi, ja šīs sugas 
izcelsmes centrs vai variāciju centrs 
atrodas Eiropas Savienības teritorijā, jo 
tad modificētais gēns varētu noklīst un 
izplatīties citās vietējās sugās;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atzīmē, ka attiecībā uz ĢMO atļaujām 
pieņemto Komisijas lēmumu pamatā ir 

Adlib Express Watermark



PE418.423v01-00 38/100 AM\764700LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

vienīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EPNI) atzinumi, lai gan 
Direktīvā 2001/18 un Regulā 
Nr. 1829/2003 ir skaidri nodalīts, kurš ir 
atbildīgs par riska pārvaldību (Komisija 
un Padome) un kurš ir atbildīgs par riska 
novērtējumu (EPNI);

Or. en

Grozījums Nr. 87
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  3.b atzīmē, ka attiecībā uz ĢMO atļaujām 
pieņemto Komisijas lēmumu pamatā ir 
vienīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EPNI) atzinumi, lai gan 
Direktīvā 2001/18 ir skaidri nodalīts, kurš 
ir atbildīgs par riska pārvaldību (Eiropas 
Komisija un Padome) un kurš ir atbildīgs 
par riska novērtējumu (EPNI);

Or. en

Grozījums Nr. 88
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atzīmē, ka attiecībā uz ĢMO atļaujām 
pieņemto Komisijas lēmumu pamatā ir 
vienīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādes (EPNI) atzinumi, lai gan 
Direktīvā 2001/18 ir skaidri nodalīts, kurš 
ir atbildīgs par riska pārvaldību (Eiropas 
Komisija un Padome) un kurš ir atbildīgs 
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par riska novērtējumu (EPNI); 

Or. en

Grozījums Nr. 89
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b pieprasa EPNI nodrošināt, ka riska 
novērtējumos par ģenētiski modificētiem 
augiem, kuri ir izturīgi pret herbicīdiem, 
ir ņemta vērā ietekme uz cilvēka veselību 
un vidi, ko izraisa izmaiņas 
lauksaimniecības praksē, kura savukārt 
saistīta ar dažādi izmantotiem herbicīdiem 
ģenētiski modificētos augos, kā to nesen 
pieprasīja Veselības ĢD un Vides ĢD;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, vienlaikus nodrošinot, 
ka katru ģenētiski modificētu kultūru 
analizē atsevišķi, ņemot vērā īpašās 
iezīmes, kas piemīt ekosistēmām/videi un 
konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām, kur 
atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem 
šādas kultūras drīkst audzēt;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, vienlaikus nodrošinot, 
ka katru ģenētiski modificētu kultūru 
analizē atsevišķi, ņemot vērā īpašās 
iezīmes, kas piemīt ekosistēmām/videi un 
konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām, kur 
atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem 
šādas kultūras drīkst audzēt;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, vienlaikus nodrošinot, 
ka katru ģenētiski modificētu kultūru 
analizē atsevišķi, ņemot vērā īpašās 
iezīmes, kas piemīt ekosistēmām/videi un 
konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām, kur 
atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem 
šādas kultūras drīkst audzēt;

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, lai nodrošinātu, ka to 
pamatā izmantotajā pieejā katru ĢMO 
atļaujas pieteikumu izvērtē atsevišķi, 
ņemot vērā konkrētās iezīmes, kas piemīt 
ekosistēmām un ģeogrāfiskām teritorijām, 
kur šādas kultūras varētu audzēt ;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, vienlaikus nodrošinot, 
ka katru ĢMO analizē atsevišķi, ņemot 
vērā īpašās iezīmes, kas piemīt 
ekosistēmām/videi un konkrētām 
ģeogrāfiskām teritorijām, kur atbilstīgi 
spēkā esošajiem tiesību aktiem šādus 
ĢMO drīkst audzēt;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzsver nepieciešamību turpmāk 
saskaņot ĢMO vides riska novērtējuma 
praksi un metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

4. Uzsver nepieciešamību standartizēt
ĢMO vides riska novērtējuma praksi un 
metodes, īpaši tāpēc, ka saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 vides 
novērtējums nav centralizēts un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) to 
deleģē dalībvalstij;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  4.a uzskata, ka ilgtermiņā vides riska 
novērtējumu veikšanu vairs nevajadzētu 
uzdot veikt atsevišķām dalībvalstīm, un to 
vajadzētu pārņemt pašai EPNI, 
pamatojoties uz savu zinātnisko 
kompetenci;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Jan Mulder

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a jo īpaši aicina ieviest atsevišķu un 
samērīgāku atļauju piešķiršanas
procedūru attiecībā uz produktiem 
cisģenētikas jomā, kurā izmanto tikai 
vienas un tās pašas sugas gēnus, līdzīgi kā 
tas ir tradicionālajā audzēšanas praksē;
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju novērtēt savstarpējo 
ietekmi, ko rada attiecīgās direktīvas vides 
jomā, piemēram, Bioloģiskās 
daudzveidības direktīva, Dzīvotņu 
direktīva, Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīva un Ūdens pamatdirektīva; šajā 
saistībā vērš uzmanību uz vajadzību 
izveidot zonas, kas brīvas no ĢMO un 
atbilstīgas labai lauksaimniecības praksei; 
uzsver, ka atbalsta agrovides 
programmas, lai izveidotu zonas, kas 
brīvas no ĢMO;

Or. pl

Grozījums Nr. 99
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; vides riska 
novērtējumā ietver visus deviņus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus, kas noteikti 
Dzīvotņu direktīvā 92/43/EEK; pētījumu 
veic bioģeogrāfiskā reģiona galvenajā 
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apgabalā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; 

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; uzsver, ka vides 
riska novērtējumā ietver visus deviņus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus, kas noteikti 
Dzīvotņu direktīvā 92/43/EEK;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; uzsver, ka vides 
riska novērtējumā ietver visus deviņus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus, kas noteikti 
Dzīvotņu direktīvā 92/43/EEK;
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; uzsver, ka vides 
riska novērtējumā ietver visus deviņus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus, kas noteikti 
Dzīvotņu direktīvā 92/43/EEK;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu 
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi; aicina vides 
riska novērtējumā ņemt vērā visus 
deviņus bioģeogrāfiskos reģionus, kas 
noteikti Direktīvā 92/43/EEK;

Or. fr
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Grozījums Nr. 104
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī herbicīdu
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

5. Uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt 
vides riska novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
ietekmi uz blakussugām, iespējamu 
ilgtermiņa iedarbību, kā arī biocīdu
lietošanas izmaiņu iespējamām sekām, 
kuras izraisa pret herbicīdiem izturīgi 
ģenētiski modificēti augi;

Or. pl

Grozījums Nr. 105
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  5.a uzsver, ka jānodrošina saskaņotība 
starp tiem riska novērtējumiem, kas 
attiecas uz ģenētiski modificētiem 
produktiem, kuri rada 
Direktīvā 91/414/EEK minētās aktīvās 
vielas, un tiem, kuri atbilst augu 
aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka jānodrošina saskaņotība 
starp tiem riska novērtējumiem, kas 
attiecas uz ģenētiski modificētiem 
kultūrām, kuras rada 
Direktīvā 91/414/EEK minētās aktīvās 
vielas, un tiem, kuri atbilst augu 
aizsardzības līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a pamatojoties uz vēstuli, ko Vides 
ģenerāldirektorāts un Veselības un 
patērētāju ģenerāldirektorāts nosūtījis 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(EPNI), aicina EPNI, veicot riska 
novērtējumu, ņemt vērā ietekmi uz cilvēka 
veselību un vidi, ko rada pret herbicīdiem 
izturīgu ģenētiski modificētu augu 
audzēšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzsver, ka attiecībā uz vides riska 
novērtējumiem jānodrošina saskaņotība 
starp ĢMO kultūrām, kuras rada 
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herbicīdus, un attiecīgajiem herbicīdiem, 
uz ko attiecas Direktīva 91/414/EEK par 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū1;
1 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a Uzskata, ka visos šādos vides riska 
novērtējumos rūpīgi jāizskata arī 
jautājums par iespējamiem ieguvumiem 
vides jomā, ko sniegtu mazāks izmantoto 
ķimikāliju apjoms;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, ka šajās pamatnostādnēs jāievēro 
kritēriji, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2001/18/EK pielikumos; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, ka šajās pamatnostādnēs jāievēro 
kritēriji, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2001/18/EK pielikumos; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, ka šajās pamatnostādnēs jāievēro 
kritēriji, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2001/18/EK pielikumos; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, ka šajās pamatnostādnēs jāievēro 
kritēriji, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2001/18/EK pielikumos; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

6. Atzinīgi vērtē šobrīd notiekošo 
Komisijas pieprasīto EPNI pamatnostādņu 
par vides novērtējumu pārskatīšanu; 
uzsver, ka šīm pamatnostādnēm jāatbilst 
kritērijiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 2001/18/EK pielikumos;
uzsver, cik svarīgi šādā pārskatīšanā ņemt 
vērā iepriekš minētos aspektus;

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a Ar gandarījumu atzīmē, ka Komisijas 
piešķirtais mandāts Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei, kam atbilstīgi tai 
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turpmāk jāizstrādā un jāatjaunina savas 
pamatnostādnes attiecībā uz ĢMO vides 
riska novērtējumiem, jo īpaši ietver 
detalizētu novērtējumu attiecībā uz 
ilgtermiņa ietekmi uz vidi, ko rada 
ģenētiski modificēti augi, un attiecas uz 
šādām jomām: vides riska novērtējums 
par ģenētiski modificēti augu iespējamo 
ietekmi uz blakusorganismiem; kritēriju 
izstrāde lauka izmēģinājumiem, lai 
novērtētu ĢMO iespējamās ekoloģiskās 
sekas saņēmējvidē; to ES ģeogrāfisko 
reģionu noteikšana, kur var izplatīties 
ĢMO; atbilstīgu metožu izvēle, lai 
novērtētu ĢMO iespējamo ilgtermiņa 
ietekmi, ietverot arī eksperimentālu un 
teorētisku metodoloģiju; un ieteikumi 
atbilstīgās sākuma informācijas 
sagatavošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt 
šīm pamatnostādnēm normatīvu statusu;

7. Aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt 
šīm pamatnostādnēm normatīvu statusu, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis saskaņo 
zinātniskos kritērijus, tādējādi novēršot 
iespēju, ka komitoloģijas procedūrā 
dalībvalstis uzdod papildu zinātniskos 
jautājumus, kas pagarinātu 
apstiprināšanas procesu;

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Mudina dalībvalstis un EPNI sadarboties 
ciešāk; uzsver nepieciešamību uzlabot 
dalībvalstu iesaistīšanos riska novērtēšanas 
procesā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt finanšu un cilvēkresursus, kas 
piešķirti Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei;

8. Mudina dalībvalstis un EPNI sadarboties 
ciešāk; uzsver nepieciešamību uzlabot 
dalībvalstu iesaistīšanos riska novērtēšanas 
procesā; 

Or. en

Grozījums Nr. 118
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Mudina dalībvalstis un EPNI sadarboties 
ciešāk; uzsver nepieciešamību uzlabot 
dalībvalstu iesaistīšanos riska novērtēšanas 
procesā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt finanšu un cilvēkresursus, kas 
piešķirti Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādei;

8. 8. Mudina dalībvalstis un EPNI 
sadarboties ciešāk; uzsver nepieciešamību 
uzlabot dalībvalstu iesaistīšanos riska 
novērtēšanas procesā; aicina EPNI lielāku 
prioritāti piešķirt darbam saistībā ar ĢMO 
vides riska novērtējumiem; 

Or. sv

Grozījums Nr. 119
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a Uzsver, ka dalībvalstīm un Komisijai 
jānodrošina sistemātiski un neatkarīgi 
pētījumi par iespējamiem riskiem, ko var 
radīt ĢMO apzināta izplatīšana vidē vai 
laišana tirgū, un jānodrošina, ka 
neatkarīgiem zinātniekiem ir pieejami visi 
attiecīgie materiāli, ievērojot arī 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a Uzsver, ka dalībvalstīm un Komisijai 
jānodrošina sistemātiski un neatkarīgi 
pētījumi par iespējamiem riskiem, ko var 
radīt ĢMO apzināta izplatīšana vidē vai 
laišana tirgū, un jānodrošina, ka 
neatkarīgiem zinātniekiem ir pieejami visi 
attiecīgie materiāli, ievērojot arī 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a Uzsver, ka dalībvalstīm un Komisijai 
jānodrošina sistemātiski un neatkarīgi 
pētījumi par iespējamiem riskiem, ko var 
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radīt ĢMO apzināta izplatīšana vidē vai 
laišana tirgū, un jānodrošina, ka 
neatkarīgiem zinātniekiem ir pieejami visi 
attiecīgie materiāli, ievērojot arī 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b Mudina EPNI nesniegt nekādus 
atzinumus, pirms nav beidzies Eiropas 
Komisijas piešķirtā mandāta termiņš, lai 
tādējādi uzlabotu EPNI kompetenci 
attiecībā uz ĢMO radīto vides risku 
ilgtermiņa novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b Mudina Komisiju nodrošināt, ka 
EPNI pilda tai noteiktās juridiskās 
prasības, kas paredz risināt jautājumus 
par atšķirībām zinātniskajos atzinumos 
un atzīt neprecizitātes, kā to paredz 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 30. pants;

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b Mudina Komisiju nodrošināt, ka 
EPNI pilda tai noteiktās juridiskās 
prasības, kas paredz risināt jautājumus 
par atšķirībām zinātniskajos atzinumos 
un atzīt neprecizitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a Aicina nodrošināt, lai EPNI 
referentiem, kuri sagatavojuši atzinumus 
par ĢMO, būtu pietiekama kvalifikācija 
novērtējumu veikšanai, jo īpaši 
zinātniskas zināšanas par vidi un 
ekoloģiju; aicina Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi, izstrādājot 
atzinumus, apspriesties ar Eiropas Vides 
aģentūru;

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b Aicina Komisiju un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi nepubliskot viedokļus 
par ĢMO atļaujas pieteikumiem, kamēr 
nav ieviesti Padomes 2008. gada 
4. decembra secinājumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a Atzīst, ka pašreizējā prakse saistībā ar 
riska novērtējumiem īpaši neietver ES 
bioģeogrāfiskos reģionus; mudina 
Komisiju nodrošināt, ka jaunās 
pamatnostādnes garantē ĢMO ietekmes 
uz vidi izskatīšanu katrā gadījumā 
atsevišķi, ietverot visus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus; 

Or. en

Grozījums Nr. 128
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  8.c Atzīst, ka pašreizējos riska 
novērtējumos nav īpaši ietverti ES 
bioģeogrāfiskie reģioni; mudina Komisiju 
nodrošināt, ka jaunās pamatnostādnes 
garantē ĢMO ietekmes uz vidi izskatīšanu 
katrā gadījumā atsevišķi, ietverot visus ES 
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bioģeogrāfiskos reģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.c Atzīst, ka pašreizējos riska 
novērtējumos nav īpaši ietverti ES 
bioģeogrāfiskie reģioni; mudina Komisiju 
nodrošināt, ka jaunās pamatnostādnes 
garantē ĢMO ietekmes uz vidi izskatīšanu 
katrā gadījumā atsevišķi, ietverot visus ES 
bioģeogrāfiskos reģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b Mudina Komisiju nodrošināt, ka 
EPNI pilda tai noteiktās juridiskās 
prasības, kas paredz risināt jautājumus 
par atšķirībām zinātniskajos atzinumos 
un atzīt neprecizitātes, kā to paredz 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 30. pants;

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  8.c Aicina Komisiju un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi nodrošināt atbilstību 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 30. panta 
noteikumiem par dažādiem zinātniskiem 
atzinumiem, jo īpaši datos atrodamo 
neprecizitāšu identificēšanu un 
publiskošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  8.d Aicina EPNI un dalībvalstis atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 36. pantam 
sekmēt izglītošanu plašajā Eiropas 
zinātnisko organizāciju tīklā, kurā 
pārstāvētas visas disciplīnas, arī tās, kas 
saistītas ar ekoloģijas jautājumiem, 
sniedzot informāciju par riska 
novērtējumiem saistībā ar ĢMO kultūru 
audzēšanu vai izmantošanu pārtikas un 
lopbarības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   8.c Aicina EPNI un dalībvalstis atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 36. pantam 
sekmēt izglītošanu plašajā Eiropas 
zinātnisko organizāciju tīklā, kurā 
pārstāvētas visas disciplīnas, arī tās, kas 
saistītas ar ekoloģijas jautājumiem, 
sniedzot informāciju par riska 
novērtējumiem saistībā ar ĢMO kultūru 
audzēšanu vai izmantošanu pārtikas un 
lopbarības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.d Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 
36. pantam izveidot Eiropas zinātnisko 
struktūru tīklu, kurā pārstāvētas visas 
disciplīnas, kas saistītas ar riska 
novērtējumu ĢMO audzēšanas, 
izmantošanas un tirdzniecības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  8.e Aicina Komisiju un dalībvalstis 
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nodrošināt sistemātiskus un neatkarīgus 
pētījumus vai novērtējumus par iespējamo 
apdraudējumu, ko var radīt ĢMO 
apzināta izplatīšana vidē vai tirdzniecība, 
kā arī to, ka pētījumu vai novērtējumu 
veicējiem ir pieejami visa vajadzīgā 
informācija, pienācīgi ievērojot arī 
intelektuālā īpašuma tiesības ;

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.c Uzsver, ka vides riska novērtējumi 
jāveic un/vai jāpārskata ekspertiem, 
kuriem ir vajadzīgās zināšanas par vidi un 
ekoloģiju, lai veiktu šādus pētījumus; 
aicina Komisiju iesaistīt Eiropas Vides 
aģentūru (EVA) ĢMO riska novērtēšanas 
procedūrās, kuras saistītas ar audzēšanas 
atļauju pieteikumiem, lai EVA sniegtu 
vajadzīgās zināšanas vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  8.e Uzsver, ka vides riska novērtējumi 
jāveic un/vai jāpārskata ekspertiem, 
kuriem ir vajadzīgās zināšanas par vidi un 
ekoloģiju, lai veiktu šādus pētījumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 138
Christofer Fjellner, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem,
patērētājiem, sabiedrībai kopumā, Eiropas 
lauksaimniecībai un dažādām 
tautsaimniecības nozarēm (piemēram, 
pārtikas nozarei).

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem 
un patērētājiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 139
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā, Eiropas 
lauksaimniecībai un dažādām 
tautsaimniecības nozarēm (piemēram, 
pārtikas nozarei).

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā un
Eiropas lauksaimniecībai vidēji ilgā un 
ilgā termiņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā, Eiropas 
lauksaimniecībai un dažādām 
tautsaimniecības nozarēm (piemēram, 
pārtikas nozarei).

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā un
Eiropas lauksaimniecībai vidēji ilgā un 
ilgā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā, Eiropas 
lauksaimniecībai un dažādām 
tautsaimniecības nozarēm (piemēram, 
pārtikas nozarei).

9. Uzsver, cik būtiski riska pārvaldības 
procesā ņemt vērā tādus sociāli 
ekonomiskos apsvērumus kā iespējamie 
ieguvumi vai zaudējumi lauksaimniekiem, 
patērētājiem, sabiedrībai kopumā un
Eiropas lauksaimniecībai vidēji ilgā un 
ilgā termiņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a Atzīst, ka ĢMO apzināta audzēšana 
un laišana tirgū rada negatīvu sociāli 
ekonomisku ietekmi, jo īpaši tādēļ, ka 
samazinās videi nekaitīgas audzēšanas 
prakses apjoms, tiek piesārņotas 
tradicionālās un bioloģiskās kultūras, 
ievērojamas izmaksas vajadzīgas 
tradicionālo un bioloģisko kultūru 
aizsardzības pasākumiem u.tml. — tie ir 
aspekti, kas jāņem vērā ĢMO atļauju 
piešķiršanas procedūrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a Atzīst, ka ĢMO kultūru audzēšana 
rada dažādu veidu negatīvas sociāli 
ekonomiskās sekas, piemēram, izmaiņas 
lauksaimniecības praksē, ietekmi uz 
sociālajiem tīkliem, tradicionālo 
lauksaimniecības zināšanu izzušanu, 
izmaksas piesārņojuma novēršanas 
pasākumiem, tādēļ šie „pamatotie faktori” 
ir jāņem vērā ĢMO atļauju piešķiršanas 
procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a Atzīst, ka ĢMO kultūru audzēšana 
rada dažādu veidu negatīvas sociāli 
ekonomiskās sekas, piemēram, izmaiņas 
lauksaimniecības praksē, ietekmi uz 
sociālajiem tīkliem, tradicionālo 
lauksaimniecības zināšanu izzušanu, 
izmaksas piesārņojuma novēršanas 
pasākumiem, tādēļ šie „pamatotie faktori” 
ir jāņem vērā ĢMO atļauju piešķiršanas 
procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a Atzīst, ka ĢMO kultūru audzēšana 
rada dažādu veidu negatīvas sociāli 
ekonomiskās sekas, piemēram, izmaiņas 
lauksaimniecības praksē, ietekmi uz 
sociālajiem tīkliem, tradicionālo 
lauksaimniecības zināšanu izzušanu, 
izmaksas piesārņojuma novēršanas 
pasākumiem, tādēļ šie „pamatotie faktori” 
ir jāņem vērā ĢMO atļauju piešķiršanas 
procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a Aicina Komisiju un dalībvalstis 
noskaidrot, kādu sociāli ekonomisko 
ietekmi radītu atteikšanās no ĢMO 
audzēšanas, īpaši ņemot vērā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
trūkumu Eiropas Savienībā, jo aizvien 
vairāk pieaug konkurence starp enerģijas 
un citu veidu kultūrām;  

Or. de

Grozījums Nr. 147
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   9.a Norāda, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
nozīmē vietējo lauksaimnieku 
konkurētspēju, jo lielākā daļa Eiropas 
iedzīvotāju nevēlas lietot ĢMO; turklāt 
pasaules sēklu tirgū ĢMO nesaturošu 
sēklu vērtība ir lielāka;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Christofer Fjellner, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Atzīmē esošās iespējas pašreizējā 
atļaujas procedūrā ņemt vērā citus 
tiesiskos faktorus; pauž viedokli, ka 
sociāli ekonomiskie apsvērumi jāņem vērā 
tāpat kā citi tiesiskie faktori; 

svītrots
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Or. sv

Grozījums Nr. 149
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Atzīmē esošās iespējas pašreizējā 
atļaujas procedūrā ņemt vērā citus tiesiskos 
faktorus; pauž viedokli, ka sociāli 
ekonomiskie apsvērumi jāņem vērā tāpat 
kā citi tiesiskie faktori;

10. Atzīmē esošās iespējas pašreizējā 
atļaujas procedūrā ņemt vērā citus tiesiskos 
faktorus; pauž viedokli, ka sociāli 
ekonomiskie apsvērumi jāņem vērā tāpat 
kā citi tiesiskie faktori, pirms tam kā 
prioritārus apsverot ar veselību un vidi 
saistītus faktorus;

Or. pl

Grozījums Nr. 150
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. Atzīmē esošās iespējas pašreizējā 
atļaujas procedūrā ņemt vērā citus tiesiskos 
faktorus; pauž viedokli, ka sociāli 
ekonomiskie apsvērumi jāņem vērā tāpat 
kā citi tiesiskie faktori;

10. Atzīmē esošās iespējas pašreizējā 
atļaujas procedūrā ņemt vērā citus tiesiskos 
faktorus; jo īpaši pauž viedokli, ka 
jānovērtē arī sociāli ekonomiskie riski, kas 
attiecas uz ĢMO apzinātu izplatīšanu 
vidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt metodoloģisku sistēmu ES 
līmenī, lai noteiktu attiecīgos sociāli 
ekonomiskos kritērijus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 152
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt metodoloģisku sistēmu ES 
līmenī, lai noteiktu attiecīgos sociāli
ekonomiskos kritērijus;

11. Atzinīgi vērtē Padomes priekšlikumu, 
kas paredz, ka dalībvalstīm jāapmainās ar 
attiecīgo informāciju par sociāli
ekonomisko ietekmi, ko rada ģenētiski 
modificētu organismu laišana tirgū;

Or. sv

Grozījums Nr. 153
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt metodoloģisku sistēmu ES līmenī, 
lai noteiktu attiecīgos sociāli ekonomiskos 
kritērijus;

11. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt metodoloģisku sistēmu ES līmenī, 
lai noteiktu attiecīgos sociāli ekonomiskos 
kritērijus, kuriem jāattiecas vismaz uz 
sēklu saņemšanas atļauju izmaksām, 
tradicionālo un bioloģisko kultūraugu 
aizsardzības un segregācijas pasākumiem, 
piesārņojumu, kā arī tradicionālo un 
bioloģisko kultūraugu (arī dzīvniekiem 
paredzēto) ražas zudumiem vai apjoma 
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samazināšanos, kā arī bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, jo 
2008. gada decembrī Komisija atzina, ka 
Eiropas Savienība līdz 2010. gadam 
nespēs novērst bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Jan Mulder

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a Uzsver ekonomisko ietekmi, ko rada 
barības importā izmantotu neapstiprinātu 
ĢMO iespējamais piesārņojums, kas izriet 
no plaša mēroga ES neatļautu ĢMO 
audzēšanas komerciālos nolūkos, lai gan 
EPNI bieži vien ir atzinusi šo gadījumu 
nekaitīgumu; pauž nožēlu, ka Komisija 
pagaidām nav izstrādājusi tehnisku 
risinājumu attiecībā uz neatļautu ĢMO 
zemu klātbūtnes līmeni, savukārt 
Komisija ir paziņojusi, ka šāds tehnisks 
risinājums ir jāatrod līdz 2008. gada 
vasarai; 

Or. en

Grozījums Nr. 155
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina 
dalībvalstis un Komisiju sākt informācijas 

11. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; 

Adlib Express Watermark



AM\764700LV.doc 69/100 PE418.423v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

kampaņas, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību un izpratni, lai iedzīvotāji 
varētu izdarīt apzinātu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina 
dalībvalstis un Komisiju sākt informācijas 
kampaņas, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību un izpratni, lai iedzīvotāji 
varētu izdarīt apzinātu izvēli;

11. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 157
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina 
dalībvalstis un Komisiju sākt informācijas 
kampaņas, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību un izpratni, lai iedzīvotāji 
varētu izdarīt apzinātu izvēli;

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu;  

Or. fr
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Grozījums Nr. 158
Christofer Fjellner, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina 
dalībvalstis un Komisiju sākt informācijas 
kampaņas, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību un izpratni, lai iedzīvotāji 
varētu izdarīt apzinātu izvēli;

12. Aicina dalībvalstis un Komisiju sākt 
informācijas kampaņas, lai uzlabotu 
sabiedrības informētību un izpratni, lai 
iedzīvotāji varētu izdarīt apzinātu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina dalībvalstis 
un Komisiju sākt informācijas kampaņas, 
lai uzlabotu sabiedrības informētību un 
izpratni, lai iedzīvotāji varētu izdarīt 
apzinātu izvēli;

12. Uzsver nepieciešamību krasi uzlabot 
sabiedrības informēšanu; aicina dalībvalstis 
un Komisiju sākt informācijas un izglītības 
kampaņas, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties 
ĢMO nesaturošus produktus; uzsver, ka 
atbilstīgi Orhūsas konvencijai ir jābūt 
pieejamai informācijai, sabiedrībai 
jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā, 
jānodrošina tiesas pieejamība vides 
jautājumos, arī tajos, kas attiecas uz 
ĢMO ieviešanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 160
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a Mudina Komisiju pabeigt darbu pie 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 saistībā ar 
noteikumiem par ĢMO nesaturošu 
produktu marķēšanas iespēju, piedāvājot 
saskaņotu Ģenētiski nemodificētas 
pārtikas marķēšanas shēmu; uzsver, ka 
šis marķējums ir jāsaskaņo, lai izvairītos 
no konkurences kropļošanas, jo dažas 
dalībvalstis jau ir ieviesušas šādu 
regulējumu, bet citas to nav izdarījušas; 
aicina dalībvalstis atvieglot ģenētiski 
nemodificētas pārtikas marķēšanu, lai 
patērētājiem ļautu izdarīt apzinātāku 
izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. Uzsver, cik būtiski, lai informācija par 
ĢMO, ko plašsaziņas līdzekļi sniedz plašai 
sabiedrībai, būtu zinātniski pamatota;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. Uzsver, cik būtiski, lai informācija par 
ĢMO, ko plašsaziņas līdzekļi sniedz plašai 

13. Atzīst ietekmi, ko rada informācija par 
ĢMO, ko plašsaziņas līdzekļi sniedz plašai 
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sabiedrībai, būtu zinātniski pamatota; sabiedrībai; uzsver, cik svarīgi ir, lai 
dalībvalstis pamatotu savu nostāju 
regulatīvajā komitejā un Padomē, jo tas 
veicinātu sistēmas pārredzamību un 
informācijas pieejamību;

Or. sv

Grozījums Nr. 163
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Uzskata, ka Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāizpēta dažādās 
marķēšanas iespējas, kas ļautu 
patērētājiem iegūt informāciju par to, vai 
produktu, piemēram, olu, piena vai gaļas, 
izcelsme ir vai nav saistīta ar dzīvniekiem, 
kuri baroti ar ĢMO; atzīmē, ka šāds 
marķējums jau tagad ir ieviests dažās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Uzsver, ka pārredzamība un 
informācijas pieejamība jānodrošina arī 
ekspertiem un neatkarīgiem zinātniekiem, 
jo īpaši lai garantētu neatkarīgu un 
godīgu ĢMO novērtējumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 165
Kartika Tamara Liotard

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Uzsver, ka ir svarīgi plašai 
sabiedrībai sniegtajā informācijā par 
ĢMO izskaidrot visas iespējamās ĢMO 
kultūru sekas, ko rada, piemēram, ĢMO 
ražotāju dominējošais stāvoklis tirgū vai 
ĢMO ietekme uz bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos, kā arī 
citas;

Or. nl

Grozījums Nr. 166
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Pārredzamība un informācija 
jānodrošina arī neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri varēs šo informāciju izmantot, lai 
neatkarīgi pārbaudītu ĢMO;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Pārredzamība un informācija 
jānodrošina arī neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri varēs šo informāciju izmantot, lai 
neatkarīgi pārbaudītu ĢMO;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Uzsver, ka dalībvalstīm ir 
jānodrošina efektīva sadarbība un 
informācijas apmaiņa attiecībā uz ĢMO 
ieviešanu;

Or. pl

Grozījums Nr. 169
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. Uzsver nepieciešamību nodrošināt 
lauksaimniekiem un patērētājiem faktisku 
izvēles brīvību starp tradicionāliem, 
bioloģiskiem un ģenētiski modificētiem 
produktiem;

14. Uzsver nepieciešamību nodrošināt 
lauksaimniekiem un patērētājiem faktisku 
izvēles brīvību starp tradicionāliem, 
bioloģiskiem un ģenētiski modificētiem 
produktiem, pamatojoties uz drošu 
informāciju produkta marķējumā, kas 
nemaldina ne patērētājus, ne 
lauksaimniekus un atbilst labas 
lauksaimniecības prakses principiem;

Or. pl
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Grozījums Nr. 170
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a Uzskata, ka šāda izvēles brīvība var 
būt ļoti ierobežota, ja bioloģisko produktu 
valsts akreditācijas iestādes izmanto 
nevajadzīgi ierobežojošas definīcijas, kas 
nosaka, ko drīkst marķēt kā bioloģisku 
produktu;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. Atzīmē, ka 2005. gadā ES audzētās 
ģenētiski modificētās kukurūzas kopējā 
platība bija vairāk kā 55 000 hektāru, bet 
2008. gadā — 100 000 hektāru, veidojot 
1,19 % kopējās kukurūzas platības ES; 
atzīmē, ka kukurūza MON810 ir vienīgais 
ģenētiski modificētais augs, kuru pašlaik 
audzē ES;

15. Atzīmē, ka no 2007. gada līdz 
2008. gadam Eiropas Savienībā 
samazinājās teritorija, kurā audzē ĢMO, 
bet 2008. gadā ES audzētās ģenētiski 
modificētās kukurūzas kopējā platība bija 
apmēram 100 000 hektāru, veidojot 1,19 % 
kopējās kukurūzas platības ES; atzīmē, ka 
kukurūza MON810 ir vienīgais ģenētiski 
modificētais augs, kuru pašlaik audzē ES;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Adlib Express Watermark



PE418.423v01-00 76/100 AM\764700LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. Atzīmē, ka 2005. gadā ES audzētās 
ģenētiski modificētās kukurūzas kopējā
platība bija vairāk kā 55 000 hektāru, bet 
2008. gadā — 100 000 hektāru, veidojot 
1,19 % kopējās kukurūzas platības ES; 
atzīmē, ka kukurūza MON810 ir vienīgais 
ģenētiski modificētais augs, kuru pašlaik 
audzē ES;

15. Atzīmē, ka no 2007. gada līdz 
2008. gadam Eiropas Savienībā 
samazinājās teritorija, kurā audzē ĢMO, 
bet 2008. gadā ES audzētās ģenētiski 
modificētās kukurūzas kopējā platība bija 
apmēram 100 000 hektāru, veidojot 1,19 % 
kopējās kukurūzas platības ES; atzīmē, ka 
kukurūza MON810 ir vienīgais ģenētiski 
modificētais augs, kuru pašlaik audzē ES;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. Atzīmē, ka 2005. gadā ES audzētās 
ģenētiski modificētās kukurūzas kopējā 
platība bija vairāk kā 55 000 hektāru, bet 
2008. gadā — 100 000 hektāru, veidojot 
1,19 % kopējās kukurūzas platības ES; 
atzīmē, ka kukurūza MON810 ir vienīgais
ģenētiski modificētais augs, kuru pašlaik 
audzē ES;

15. Atzīmē, ka 2008. gadā ES audzētās 
ģenētiski modificētās kukurūzas kopējā 
platība bija apmēram 100 000 hektāru, 
veidojot 1,19 % kopējās kukurūzas platības 
ES; atzīmē, ka kukurūza MON810 ir 
vienīgais ģenētiski modificētais augs, kuru 
pašlaik audzē ES;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a Norāda, ka dalībvalstis drīkst veikt 
pasākumus, lai regulētu ĢMO kultūru 
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audzēšanu atbilstīgi valsts 
līdzāspastāvēšanas pasākumiem, ievērojot 
atbilstību Direktīvas 2001/18/EK 
26.a pantam, kas nosaka, ka „jāizvairās
no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos”;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a Norāda, ka dalībvalstis drīkst veikt 
pasākumus, lai regulētu ĢMO kultūru 
audzēšanu atbilstīgi valsts 
līdzāspastāvēšanas pasākumiem, ievērojot 
atbilstību Direktīvas 2001/18/EK 
26.a pantam, kas nosaka, ka „jāizvairās 
no netīšas ĢMO klātbūtnes citos 
produktos;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Atzīmē, ka dažas dalībvalstis ir 
pieņēmušas valstu līdzāspastāvēšanas 
pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a panta 
1. punktu; aicina Komisiju pēc iespējas 
ātrāk pieņemt ziņojumu par panākto 
progresu valstu līdzāspastāvēšanas 
pasākumu īstenošanā;

16. Atzīmē, ka dažas dalībvalstis ir 
pieņēmušas valstu līdzāspastāvēšanas 
pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2001/18/EK 26.a panta 
1. punktu, kas nosaka pienākumu veikt 
pasākumus, lai izvairītos no netīšas ĢMO 
klātbūtnes citos produktos; aicina 
Komisiju pēc iespējas ātrāk pieņemt 
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ziņojumu par panākto progresu valstu 
līdzāspastāvēšanas pasākumu īstenošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību;

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību; aicina Komisiju un dalībvalstis 
iespējami drīzāk izstrādāt tiesisko 
regulējumu, kas reglamentētu atbildību 
par tradicionālo un bioloģisko kultūraugu 
piesārņošanu ar ĢMO, kā arī citu veidu 
ietekmi, ko rada ĢMO lietošana vai 
laišana tirgū, šī regulējuma pamatā 
ievērojot principu „piesārņotājs maksā” 
un ražotāja paplašinātās atbildības 
principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Kartika Tamara Liotard

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību;

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību, kas jāuzņemas dalībvalstīm;

Or. nl
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Grozījums Nr. 179
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību;

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos saskaņā ar principu 
„piesārņotājs maksā” vajadzētu precīzi 
noteikt atbildību;

Or. de

Grozījums Nr. 180
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību;

17. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu precīzi noteikt 
atbildību saistībā ar ģenētiski 
modificētiem organismiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 181
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a Aicina dalībvalstis un Komisiju 
ieviest juridiski saistošus un stingrus 
atbildības apdrošināšanas tiesību aktus, 
kas attiecas uz ĢMO radīto piesārņojumu 
un citu veidu negatīvo ietekmi, lai 
nodrošinātu, ka maksā piesārņotājs;
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Or. en

Grozījums Nr. 182
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a Aicina dalībvalstis un Komisiju 
ieviest juridiski saistošus un stingrus 
atbildības apdrošināšanas tiesību aktus, 
kas attiecas uz ĢMO radīto piesārņojumu 
un citu veidu negatīvo ietekmi, lai 
nodrošinātu, ka maksā piesārņotājs;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu ņemt vērā arī 
biškopjus;

18. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu ņemt vērā arī 
biškopjus, un aicina veikt zinātnisku izpēti 
par ĢMO audzēšanas ietekmi uz bitēm un 
biškopību;

Or. de

Grozījums Nr. 184
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu ņemt vērā arī 
biškopjus;

18. Uzskata, ka līdzāspastāvēšanas 
noteikumos vajadzētu ņemt vērā arī 
biškopjus un citu, pret ĢMO klātbūtni 
vidē īpaši jutīgu, dzīvnieku audzētājus;

Or. pl

Grozījums Nr. 185
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a Uzskata, ka ir būtiski, lai dalībvalstis 
regulāri apmainītos ar viedokļiem par 
līdzāspastāvēšanas pasākumu 
izmantojamību;

Or. de

Grozījums Nr. 186
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. Pauž pārliecību, ka tomēr 
nepieciešams veikt līdzāspastāvēšanas 
noteikumu turpmāku saskaņošanu ES 
līmenī;

svītrots

Or. sv
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Grozījums Nr. 187
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. Pauž pārliecību, ka tomēr nepieciešams 
veikt līdzāspastāvēšanas noteikumu 
turpmāku saskaņošanu ES līmenī;

20. Pauž pārliecību, ka tomēr nepieciešams 
veikt līdzāspastāvēšanas noteikumu 
turpmāku saskaņošanu ES līmenī, jo tas ir 
iespējams, ņemot vērā atšķirīgos 
dalībvalstu klimatiskos un topogrāfiskos 
apstākļus;

Or. de

Grozījums Nr. 188
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. Pauž nopietnas bažas par to, ka nav 
noteiktas konkrētas marķēšanas 
robežvērtības ģenētiski modificēto sēklu 
klātbūtnei parastajās sēklās;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 189
Adamos Adamou, Kartika Tamara Liotard, Umberto Guidoni

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. Pauž nopietnas bažas par to, ka nav 
noteiktas konkrētas marķēšanas 
robežvērtības ģenētiski modificēto sēklu 
klātbūtnei parastajās sēklās;

21. Pauž nopietnas bažas par to, ka nav 
noteiktas konkrētas marķēšanas 
robežvērtības ģenētiski modificēto sēklu 
klātbūtnei parastajās sēklās; atzinīgi vērtē 
priekšlikumu, kas paredz ģenētiski 
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modificētu DNS izmantot kā mērvienību 
nejaušas klātbūtnes noteikšanai visā 
lauksaimniecības ķēdē, sākot ar sēklām 
un beidzot ar pārtiku un barību, tādējādi 
nodrošinot saskaņotību un izvairoties no 
strīdiem starp ieinteresētajām pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. Mudina Komisiju noteikt šādas 
robežvērtības bez turpmākas kavēšanās, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/18/EK 
21. panta 2. punktu; 

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 191
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. Mudina Komisiju noteikt šādas 
robežvērtības bez turpmākas kavēšanās, 
pamatojoties uz Direktīvas 2001/18/EK 
21. panta 2. punktu; 

22. Mudina Komisiju un, jo īpaši, Vides 
ĢD noteikt šādas robežvērtības bez 
turpmākas kavēšanās, pamatojoties uz 
Direktīvas 2001/18/EK 21. panta 
2. punktu; 

Or. de
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Grozījums Nr. 192
Elisabetta Gardini

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 193
Adamos Adamou, Kartika Tamara Liotard, Umberto Guidoni

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī,
vēlams nulles līmenī. Ja tradicionālo 
sēklu kultūrās atļautu minimālu 
simptomātisku ĢMO klātbūtni, tas 
nozīmētu, ka izzustu īstas tradicionālās 
sēklas, un tādējādi mēs nespētu ilgtermiņā 
novērst tradicionālo sēklu un dabas 
piesārņošanu saistībā ar ģenētiski 
modificētu augu sugām. ĢMO 
piesārņojums dabiskās kultūrās (kas nav 
ģenētiski modificētas) un savvaļā var 
izplatīties līdz pat 23 km attālumā;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī; 
stingri uzskata, ka marķēšanas prasību 
piemērošana produktiem, kuros atrodami 
kaut vai tikai ĢMO atlikumi, nodrošinās 
informāciju par produktu īsto sastāvu;

Or. pl

Grozījums Nr. 195
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī, kas 
būtu praktiski un proporcionāli;

Or. sv

Grozījums Nr. 196
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī, lai 
ražotājiem un patērētājiem ļautu brīvi 
izvēlēties tradicionālus, bioloģiskus vai 
ģenētiski modificētus produktus;

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī, lai 
ražotājiem un patērētājiem ļautu brīvi 
izvēlēties tradicionālus, bioloģiskus vai 
ģenētiski modificētus produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā, bet reālā un 
tehniski nodrošināmā, līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 199
Niels Busk

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī;

23. Uzskata, ka šādas robežvērtības 
jānosaka pēc iespējas zemākā līmenī, bet 
tajā pašā laikā tām jābūt praktiski 
īstenojamām, turklāt jāsaglabā ģenētiski 
modificētu, bioloģisku un tradicionālu 
kultūru līdzāspastāvēšanas iespēja;
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Or. da

Grozījums Nr. 200
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a Atzīst, ka sēklas ir dzīvās vides 
pamatelementi un tādu robežvērtību 
noteikšana attiecībā uz ĢMO organismu 
piesārņojumu sēklās, kas ir augstākas par 
noteikšanas robežu, izraisītu nekontrolētu 
un neizsekojamu ĢMO izplatīšanos; 
atzīst, ka pat mazākais tradicionālo sēklu 
krājumu piesārņojums liegtu nodarboties 
ar lauksaimniecību, kas ir brīva no ĢMO, 
un „sodītu” tradicionālo un bioloģisko 
produktu ražotājus, radot viņiem 
nepamatoti lielus sociālos un 
ekonomiskos izdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a Atzīst, ka tādu robežvērtību 
noteikšana attiecībā uz ĢMO organismu 
piesārņojumu sēklās, kas ir augstākas par 
noteikšanas robežu, izraisītu nekontrolētu 
un neizsekojamu ĢMO izplatīšanos; 
atzīst, ka pat mazākais tradicionālo sēklu 
krājumu piesārņojums liegtu nodarboties 
ar lauksaimniecību, kas ir brīva no ĢMO, 
un „sodītu” tradicionālo un bioloģisko 
produktu ražotājus, radot viņiem 
nepamatoti lielus sociālos un 
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ekonomiskos izdevumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 202
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 23. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Zonas, kas brīvas no ĢMO Zonas, kurās neaudzē ĢMO

Or. de

Grozījums Nr. 203
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. Atzīmē, ka pašreizējā atļaujas 
procedūrā pastāv iespēja veikt īpašus 
pasākumus jutīgajās zonās, tostarp 
aizliegums audzēt attiecīgo ĢMO, 
pamatojoties uz vides riska novērtējumu, 
kas pamatojas uz zinātnisku informāciju;

24. Atzīmē, ka pašreizējā atļaujas 
procedūrā pastāv iespēja veikt īpašus 
pasākumus jutīgajās zonās, piemēram, 
zonās, kas atrodas izklaides, sporta un 
brīvdienu objektu, kūrortu, slimnīcu, 
viesnīcu un skolu tuvumā, tostarp aizliegt
audzēt attiecīgo ĢMO, pamatojoties uz 
vides riska novērtējumu, kas pamatojas uz 
zinātnisku informāciju;

Or. pl

Grozījums Nr. 204
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  24.a Uzsver, ka pilnībā jāņem vērā 
dalībvalstu reģionālās un vietējās īpašās 
iezīmes, jo īpaši ekosistēmas/vide un 
īpašās ģeogrāfiskās teritorijas, kurām ir 
īpaša vērtība saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību un īpašu lauksaimniecības 
praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  24.a Uzsver, ka pilnībā jāņem vērā 
dalībvalstu reģionālās un vietējās īpašās 
iezīmes, jo īpaši ekosistēmas/vide un 
īpašās ģeogrāfiskās teritorijas, kurām ir 
īpaša vērtība saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību un īpašu lauksaimniecības 
praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  24.a Uzsver, ka pilnībā jāņem vērā 
dalībvalstu reģionālās un vietējās īpašās 
iezīmes, jo īpaši ekosistēmas/vide un 
īpašās ģeogrāfiskās teritorijas, kurām ir 
īpaša vērtība saistībā ar bioloģisko 
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daudzveidību un īpašu lauksaimniecības 
praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a Uzsver, ka pilnībā jāņem vērā 
dalībvalstu reģionālās un vietējās īpašās 
iezīmes, jo īpaši ekosistēmas un īpašās 
ģeogrāfiskās zonas, kuras ir unikālas vai 
īpašas saistībā ar bioloģisko daudzveidību, 
lauksaimniecību utt. vai kurās izmanto 
īpašas audzēšanas metodes;

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Adamos Adamou, Kartika Tamara Liotard, Umberto Guidoni

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā. Ir jāņem vērā, ka Kipras 
Republiku varētu atzīt par zonu, kas brīva 
no ĢMO, jo tā ir sala un ierobežota 
teritorija, lauksaimniecības zemes 
raksturīgās īpašības ir ļoti dažādas, tādēļ 
nav iespējams audzēt ĢMO tā, lai 
neinficētu salas floru kopumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem konkrētā
teritorijā; šajā saistībā tomēr uzsver, ka 
nevienu nevar piespiest pieņemt šādu 
vienošanos;

Or. de

Grozījums Nr. 210
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
(iespējams, ar klusu piekrišanu) visiem 
iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā; aicina Padomes lēmumu iekļaut 
kādā no nākamajiem pārskatiem par 
Kopienas tiesību aktiem ĢMO jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi, iespējams, ar 
klusu piekrišanu, vienojoties visiem 
iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi, iespējams, ar 
klusu piekrišanu, vienojoties visiem 
iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visiem iesaistītajiem operatoriem noteiktā 
teritorijā;

25. Atzīmē, ka zonas, kas brīvas no ĢMO, 
var izveidot arī, brīvprātīgi vienojoties 
visām iesaistītajām pusēm — ES valstīm, 
reģioniem un vietējām pašvaldībām;

Or. pl
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Grozījums Nr. 214
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 215
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 216
Gyula Hegyi

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām un 
atbilstīgi Kopienas tiesībām, kas ietver 
piesardzības principu, dalībvalstīm ir 
tiesības pilnīgi aizliegt ĢMO audzēšanu 
reģionos, kuros ir īpašas agronomijas vai 
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Natura 2000 tīklā; vides iezīmes, arī mazās izolētās teritorijās, 
piemēram, vietās, kas atrodas Natura 2000 
tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām un 
atbilstīgi Kopienas tiesībām, kas ietver 
piesardzības principu, dalībvalstīm ir 
tiesības pilnīgi aizliegt ĢMO audzēšanu 
reģionos, kuros ir īpašas agronomijas vai 
vides iezīmes, arī mazās izolētās teritorijās, 
piemēram, vietās, kas atrodas Natura 2000 
tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka papildus šīm iespējām un 
atbilstīgi Kopienas tiesībām, kas ietver 
piesardzības principu, dalībvalstīm jādod 
tiesības pilnīgi aizliegt ĢMO audzēšanu 
reģionos, kuros ir īpašas agronomijas vai 
vides iezīmes, arī mazās izolētās teritorijās, 
piemēram, vietās, kas atrodas Natura 2000 
tīklā;

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Kartika Tamara Liotard

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā, teritorijās, ko 
dalībvalstis noteikušas par dabas 
rezervātu, un teritorijās, kur tiek ražots 
medus vai dzīvo lielas bišu populācijas;

Or. nl

Grozījums Nr. 220
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm ir tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ģeogrāfiskās teritorijās, 
kuros ir īpašas vides, lauksaimniecības, 
bioloģiskās daudzveidības, audzēšanas 
metožu vai citas iezīmes, piemēram, vietās, 
kas atrodas Natura 2000 tīklā; atgādina, ka 
piesardzības princips ir skaidri noteikts 
Līgumā jau kopš 1992. gada, un Eiropas 
Kopienu Tiesa vairākas reizes ir 
norādījusi, ka šī principa saturs un 
piemērošanas joma ir viens no Kopienas 
aizsardzības politikas stūrakmeņiem vides 
un veselības jomā1;

                                               
1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-192/01, Komisija/Dānija, Recueil, I-9693. lpp.; 2004. gada 
7. septembra spriedums lietā Case C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee un 
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Or. fr

Grozījums Nr. 221
Adamos Adamou, Kartika Tamara Liotard, Umberto Guidoni

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jābūt tiesīgām pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu; jutīgās ekosistēmās, 
piemēram, vietās, kas atrodas Natura 2000 
tīklā, kā arī teritorijās ar īpašām 
agronomijas vai vides iezīmēm, arī mazās 
izolētās/attālās salās;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstu reģioniem jādod tiesības izlemt 
pašiem par ĢMO audzēšanu ierobežotās 
ģeogrāfiskās teritorijās, piemēram, vietās, 
kas atrodas Natura 2000 tīklā, arī šajā 
gadījumā pamatojoties uz subsidiaritātes 
principu;

Or. de

                                                                                                                                                  
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels / Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
Recueil, I-7405. lpp.
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Grozījums Nr. 223
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā;

26. Uzsver, ka, papildus šīm iespējām, 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu ierobežotās ģeogrāfiskās 
teritorijās, piemēram, vietās, kas atrodas 
Natura 2000 tīklā, vai pārrobežu reģionu 
upju ielejās;

Or. pl

Grozījums Nr. 224
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  26.a Uzsver, ka reģionos, kur auguši 
produkti, kuriem piešķirts aizsargāts 
cilmes vietas nosaukums (ACVN), 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde 
(AĢIN) vai garantēta tradicionālā 
īpatnība (GTĪ), jāuzskata par reģioniem 
ar īpašām agronomijas iezīmēm, kuros
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  26.a Uzsver, ka reģionos, kur auguši 
produkti, kuriem piešķirts aizsargāts 
cilmes vietas nosaukums (ACVN), 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde 
(AĢIN) vai garantēta tradicionālā 
īpatnība (GTĪ), jāuzskata par reģioniem 
ar īpašām agronomijas iezīmēm, kuros 
dalībvalstīm jādod tiesības pilnīgi aizliegt 
ĢMO audzēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b Norāda, ka atbilstīgi spēkā esošajiem 
tiesību aktiem katrā atļaujā jānorāda, 
kādā nolūkā var izmantot konkrēto ĢMO 
un kurās bioģeogrāfiskajās teritorijās to 
drīkst audzēt;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Kartika Tamara Liotard, Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a Norāda, ka atbilstīgi spēkā esošajiem 
tiesību aktiem katrā atļaujā jānorāda, 
kādā nolūkā var izmantot konkrēto ĢMO 
un kurās bioģeogrāfiskajās teritorijās to 
drīkst audzēt;
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Or. en

Grozījums Nr. 228
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a Tomēr atzīmē, ka pats ĢMO brīvo 
zonu jēdziens, šķiet, liek domāt par ĢMO 
kā kaut ko negatīvu, netieši norādot, ka 
visi ĢMO kaut kādā ziņā ir bīstami;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
precizēt zonu, kas brīvas no ĢMO,
juridisko definīciju;

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt, 
kā lauksaimnieki izmanto brīvprātīgās 
vienošanās iespēju, lai ierobežotu vai 
atvieglotu apstiprinātu ĢMO kultūru 
audzēšanu, un precizēt, kā darbotos 
brīvprātīga sistēma saistībā ar tādu zonu
izveidi, kas brīvas no ĢMO, lai veicinātu 
tradicionālu, bioloģisku un ģenētiski 
modificētu kultūru līdzāspastāvēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
precizēt zonu, kas brīvas no ĢMO, 
juridisko definīciju;

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
precizēt zonu, kas brīvas no ĢMO, 
juridisko definīciju, un šajā saistībā 
norāda, ka atbilstīgi 
Direktīvai 2001/18/EK nav atļauts 
vispārēji izveidot zonas, kas brīvas no 
ĢMO, piemēram, tādas, kas pilnībā 
nosedz kādas dalībvalsts teritoriju;

Or. de

Grozījums Nr. 231
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
precizēt zonu, kas brīvas no ĢMO, 
juridisko definīciju;

27. Aicina Komisiju un dalībvalstis 
precizēt zonu, kurās neaudzē ĢMO, 
juridisko definīciju;

Or. de
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