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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2001/18 EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į 
aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
(COM (2006)0920 – C6-0031/2007 –2006/0296 (COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM 
(2006)0920)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0031/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)

7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis (Direktyva 2001/18/EB)

-(1) 7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 
keičiama taip:
„3. Komisija sprendžia dėl kiekvieno 
pasiūlymo. Šis sprendimas priimamas 
taikant 30 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nes 
jis skirtas neesminėms šios direktyvos 
dalims keisti jas papildant. Sprendime 
nustatoma III priede nurodytos techninės 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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informacijos, būtinos bet kokiai 
numatomai rizikai, galinčiai kilti dėl 
GMO išleidimo į aplinką, įvertinti, 
minimali apimtis, ypač:“

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

18 straipsnio 1 dalis (Direktyva 2001/18/EB)

(1a) 18 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Jeigu kompetentinga institucija arba 
Komisija pagal 15, 17 ir 20 straipsnius 
pareiškia  prieštaravimą, sprendimas 
priimamas ir paskelbiamas per 120 dienų.
Sprendime pateikiama tokia pati 
informacija kaip ir 19 straipsnio 3 dalyje.
Sprendimas priimamas taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, nes jis skirtas 
neesminėms šios direktyvos dalims keisti 
jas papildant.
Apskaičiuojant 120 dienų laikotarpį, 
neįskaitomas laikas, kol Komisija laukia 
papildomos informacijos, kurios ji gali 
būti paprašiusi pranešėjo, ar mokslinio 
komiteto, su kuriuo buvo konsultuojamasi 
pagal 28 straipsnį, nuomonės. Komisija 
visada nurodo prašymo pateikti 
papildomos informacijos priežastis ir 
informuoja kitas kompetentingas 
institucijas apie pranešėjui pateiktus 
prašymus. Mokslinio komiteto nuomonės 
Komisija gali laukti ne ilgiau kaip 90 
dienų.
Laikotarpis, kol Europos Parlamentas ir 
Taryba imasi veiksmų pagal 30 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu, neįskaitomas“.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)
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21 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2001/18/EB)

(2a) 21 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Gaminių, kurie skirti tiesioginiam 

perdirbimui, atveju, 1 dalis netaikoma 
leidimą turintiems GMO kiekiams, kurių 
dalis nėra didesnė nei 0,9 proc. arba 
mažiau, su sąlyga kad šie kiekiai yra 
atsitiktiniai arba techniškai neišvengiami.  
Komisija nustato ankstesnėje pastraipoje 
minimus ribinius lygmenis. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos dalims keisti jas papildant, 
priimamos pagal 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 2B PUNKTAS (naujas)

23 straipsnio 2 dalis (Direktyva 2001/18/EB)

2b) 23 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Sprendimas šiuo klausimu priimamas 
per 60 dienų pagal 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, nes jis yra skirtas neesminėms 
šios direktyvos dalims keisti jas papildant.
Apskaičiuojant 60 dienų laikotarpį, 
neįskaitomas laikas, kol Komisija laukia 
papildomos informacijos, kurios ji gali 
būti paprašiusi pranešėjo, ar mokslinio 
komiteto(-ų), su kuriuo(-iais) buvo 
konsultuojamasi, nuomonės. Mokslinio 
komiteto(-ų) nuomonės Komisija gali 
laukti ne ilgiau kaip 60 dienų.
Taip pat neatsižvelgiama į laiką, kol 
Europos Parlamentas ir (arba)Taryba 
imasi veiksmų pagal 30 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“
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Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS (naujas)

26 straipsnio 2 dalis (Direktyva 2001/18/EB)

2c) 26 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Šio straipsnio 1 dalies įgyvendinimo 
sąlygos nustatomos 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka, vengiant kartojimo ir 
prieštaravimo esamoms nuostatoms, 
nustatytoms galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose, nes jos skirtos neesminėms 
šios direktyvos dalims keisti jas papildant.
Šiuo atveju reikėtų atsižvelgti, jei 
tikslinga, į valstybių narių pagal 
Bendrijos teisės aktus nustatytas 
ženklinimo nuostatas.“

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 4A DALIS (nauja)

II priedo įžanginės dalies 1 dalis (Direktyva 2001/18/EB)

(4a) II priedo įžanginės dalies pirmoji 
dalis keičiama taip:
„Šiame priede bendrais bruožais 
apibūdinamas tikslas, kurio reikės siekti, 
elementai, į kuriuos reikės atsižvelgti, bei 
bendrieji principai ir metodika, kurių 
reikės laikytis atliekant 4 ir 13 
straipsniuose minimą rizikos aplinkai 
vertinimą (RAV). Jis papildomas 
nurodymais, sukurtais  taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, nes jie yra skirti 
neesminėms šios direktyvos dalims keisti 
jas papildant. Šie nurodymai bus baigti iki 
2002 m. spalio 17 d.“

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 4B PUNKTAS (naujas)

IV priedo įvadinė dalis (Direktyva 2001/18/EB)
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(4b) IV priedo įžanginė dalis keičiama 
taip:
„Šiame priede bendrais bruožais 
apibūdinama papildoma informacija, kuri 
turi būti pateikta pranešant apie GMO 
pateikimą į rinką, bei informacija, susijusi 
su ženklinimo reikalavimais, keliamais 
GMO kaip atskiriems produktams arba 
esantiems kituose produktuose, 
numatytiems pateikti į rinką, ir 2 
straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje 
nurodytiems GMO. Ji bus papildyta 
nurodymais apie numatomą produkto 
naudojimą, parengtais taikant 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri 
minima 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka, nes jie yra skirti neesminėms šios 
direktyvos dalims keisti jas papildant.
Organizmai, kuriems netaikomi 26 
straipsnio reikalavimai, ženklinami 
pateikiant atitinkamas naudojimo ir 
apribojimo rekomendacijas:“

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 4C PUNKTAS (naujas)

VII priedo įvadinė dalis (Direktyva 2001/18/EB)

(4c) VII priedo įžanginė dalis pakeičiama 
taip:
„Šiame priede bendrais bruožais 
apibūdinamas tikslas, kurio reikės siekti, 
ir bendrieji principai, kurių reikės laikytis 
sudarant 13 straipsnio 2 dalyje, 19 
straipsnio 3 dalyje ir 20 straipsnyje 
minimą monitoringo planą. Jis 
papildomas nurodymais, sukurtais taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nes 
jie yra skirti neesminėms šios direktyvos 
dalims keisti jas papildant.“
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ilgalaikės GMO technologijos pasekmės dar nėra žinomos. Egzistuoja prieštaringų mokslinių 
pareiškimų, o daugelis žmonių bijo galimų pavojų ir rizikos. Iš kitos pusės, tinkamai 
kontroliuojamas GMO panaudojimas gali prisidėti prie veiksmingesnės maisto ir kitų 
produktų gamybos. Šešis metus galiojusi direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatų yra svarbus teisės aktas. Ši direktyva apima 
eksperimentinį GMO išleidimą į aplinką, kitaip tariant, GMO įvedimą į aplinką 
eksperimentiniais tikslais (pvz. laukų testavimui) ir GMO pateikimą į rinką (gaminiai turintys 
arba susidedantys iš GMO) kultivavimo, importo ar perdirbimo į pramoninius produktus 
tikslais.

Tačiau egzistuoja platesnio masto GMO technologijų kontrolės poreikis, ir Europos 
Parlamentas, kaip demokratiniu būdu išrinkta 27 valstybes atstovaujanti institucija, šiame 
kontrolės procese turėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Todėl koreguojant direktyvą 2001/18/EB 
dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatų yra ypač svarbu 
taikyti naują reguliavimo procedūrą su tikrinimu.  

Komisijos pasiūlymas eina teisinga linkme, tačiau jį būtina sustiprinti. Norint pasiūlymą 
priderinti prie naujos procedūros su tikrinimu, visi paminėti svarbūs straipsniai turėtų būti 
kruopščiai tikrinami.  

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad tik demokratiška ir vieša GMO kontrolė gali užtikrinti tinkamą 
technologijų naudojimą ir sumažinti susirūpinimą dėl galimų pavojų, o Europos Parlamentas 
yra tinkama vieta tokiai visuomeninei kontrolei vykdyti.


