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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē attiecībā uz 
Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0920)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0031/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA –1. PUNKTS (jauns)

7. panta 3. punkta ievaddaļa (Direktīva 2001/18/EK)

–(1) 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Komisija pieņem lēmumu par katru 
priekšlikumu. Lēmumu pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru, jo tā ir paredzēta, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskos 
elementus, to papildinot. Šajā lēmumā 
nosaka III pielikumā minētās tehniskās 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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informācijas obligāto daudzumu, kāds 
vajadzīgs, lai novērtētu jebkādu 
paredzamu risku, ko rada izplatīšana, jo 
īpaši:”

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

18. panta 1. punkts (Direktīva 2001/18/EK)

1.a 18. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. Ja kāda kompetenta iestāde vai 
Komisija ceļ iebildumus un uztur tos 
saskaņā ar 15., 17. un 20. pantu, tad 
lēmums jāpieņem un jāpublicē 120 dienu 
laikā.  Šajā lēmumā iekļauj 19. panta 
3. punktā minēto informāciju. Lēmumu 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru, 
jo tā ir paredzēta, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus, to papildinot.
Aprēķinot 120 dienu laikposmu, neņem 
vērā to laikposmu, kad Komisija gaida 
turpmāko informāciju, kuru tā var būt 
pieprasījusi paziņojuma iesniedzējam, vai 
atzinumu no zinātniskās komitejas, ar 
kuru Komisija ir apspriedusies saskaņā ar 
28. pantu.  Komisija pamato ikvienu 
pieprasījumu pēc informācijas un informē 
kompetentās iestādes par tās 
pieprasījumiem informācijas 
iesniedzējam. Komisija zinātniskās 
komitejas atzinumu gaida ne ilgāk kā 
90 dienas.
Laiku, kurā Eiropas Parlaments un 
Padome pieņem lēmumu saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta 30. panta 3. punktā, neņem 
vērā.”

Grozījums Nr. 3
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1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
21. panta 3. punkts (Direktīva 2001/18/EK)

2.a 21. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Attiecībā uz tiešai apstrādei 
paredzētiem produktiem, kas satur nelielu 
daudzumu atļauto ĢMO, netiek piemēroti 
1. punkta noteikumi, ja atļauto ĢMO 
īpatsvars produktos nepārsniedz 0,9 % vai 
zemākus sliekšņus un to klātbūtne ir 
nejauša vai tehniski nenovēršama. 
Komisija nosaka iepriekšējā daļā minēto 
sliekšņu līmeni. Pasākumus, kas 
paredzēti, lai šajā direktīvā grozītu 
nebūtiskos elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas noteikta 30. panta 
3. punktā.”

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)

23. panta 2. punkts (Direktīva 2001/18/EK)

2.b Direktīvas 23. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Lēmumu par jautājumu pieņem 
60 dienu laikā saskaņā ar 30. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru, jo tā ir paredzēta, lai grozītu 
šīs direktīvas nebūtiskos elementus, to 
papildinot. Aprēķinot 60 dienu laikposmu, 
neņem vērā to laikposmu, kad Komisija 
gaida turpmāko informāciju, kuru tā var 
būt pieprasījusi paziņojuma iesniedzējam, 
vai atzinumu no zinātniskās(-ajām) 
komitejas(-ām), ar kuru(-ām) Komisija ir 
apspriedusies. Atzinumu(-s) no 
zinātniskās(-ajām) komitejas(-ām), ar 
kuru(-ām) Komisija ir apspriedusies, tā 
gaida ne ilgāk kā 60 dienas. 
Laiku, kurā Eiropas Parlaments un/vai 
Padome pieņem lēmumu saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
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noteikta 30. panta 3. punktā, neņem 
vērā.”

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 2.C PUNKTS (jauns)

26. panta 2. punkts (Direktīva 2001/18/EK)

2.c Direktīvas 26. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Tā kā nosacījumi 1. punkta ieviešanai 
ir paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus, to papildinot, tos 
nosaka saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvās kontroles procedūru 
tā, lai tie nedublē Kopienas tiesību aktos 
jau esošos marķējuma noteikumus un nav 
tiem pretrunā. To darot, pēc vajadzības 
ņem vērā marķējuma noteikumus, ko 
dalībvalstis ir izstrādājušas saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.”

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

II pielikuma ievaddaļas 1. punkts (Direktīva 2001/18/EK)

4.a II pielikuma ievaddaļas pirmo punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„Šajā pielikumā ir vispārīgi aprakstīts 
sasniedzamais mērķis, apsveramie 
elementi un vispārīgie principi, kā arī 
metodoloģija, kas jāievēro, lai novērtētu 
4. un 13. pantā minēto ietekmi uz vidi. To 
papildinās ar pamatnostādnēm, kas 
jāizstrādā saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru, 
jo tā ir paredzēta, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskos elementus, to papildinot. 
Pamatnostādņu izstrāde ir jāpabeidz līdz 
2002. gada 17. oktobrim.”
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Grozījums Nr. 7
1. PANTA 4.B PUNKTS (jauns)

VI pielikuma ievaddaļa (Direktīva 2001/18/EK)

4.b IV pielikuma ievaddaļu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Šajā pielikumā ir vispārīgi aprakstīta 
papildu informācija, kas jāsniedz sakarā 
ar paziņojumu par laišanu tirgū, un 
informācija par marķējuma prasībām 
attiecībā uz tirgū laižamiem produktiem, 
kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, un 
ĢMO, uz kuriem saskaņā ar 2. panta 4. 
punkta otro daļu minētās prasības 
neattiecas. To papildinās ar 
pamatnostādnēm, kuras attiecas, inter 
alia, uz produkta paredzamā lietojuma 
aprakstu un kuras jāizstrādā saskaņā ar 
30. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru, jo tā ir paredzēta, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskos 
elementus, to papildinot. Saskaņā ar 26. 
panta noteikumiem to organismu etiķetēs, 
uz kuriem minētās prasības neattiecas, 
jāsniedz attiecīgi lietošanas ieteikumi un 
ierobežojumi:”

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 4.C PUNKTS (jauns)

VII pielikuma ievaddaļa (Direktīva 2001/18/EK)

4.c VII pielikuma ievaddaļu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„Šajā pielikumā ir vispārīgi aprakstīts 
13. panta 2. punktā, 19. panta 3. punktā 
un 20. pantā minētā monitoringa plāna 
izstrādes mērķis un vispārīgie principi. To 
papildinās ar pamatnostādnēm, kas 
jāizstrādā saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru, 
jo tā ir paredzēta, lai grozītu šīs direktīvas 
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nebūtiskos elementus, to papildinot.”
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PASKAIDROJUMS

Joprojām nav zināms, kādu ietekmi rada ģenētiski modificēti organismi ilgākā laika posmā. 
Zinātnieku apgalvojumi ir pretrunīgi, un daudzi cilvēki baidās no iespējama apdraudējuma un 
riska. Tomēr, rūpīgi uzraugot ģenētiski modificētu organismu izmantošanu, var veicināt 
pārtikas un citu preču ražošanas produktivitāti. Pirms sešiem gadiem pieņemtā direktīva 
(2001/18/EK) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē ir svarīgs 
juridisks dokuments. Šajā direktīvā ir paredzēts vidē eksperimentāli izplatīt ĢMO, citiem 
vārdiem — izplatīt ĢMO, lai veiktu eksperimentus (piemēram, praktiskus izmēģinājumus) un 
laist ĢMO tirgū (tos produktus, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem), lai tos audzētu, importētu 
vai iestrādātu rūpnieciski ražotā produkcijā. 

Tomēr jāatzīst, ka ir jāveic lielāka ĢMO tehnoloģijas uzraudzība, un Eiropas Parlamentam, 
kuru demokrātiskās vēlēšanās ir ievēlējušas 27 Eiropas dalībvalstis, vajadzētu kļūt par šīs 
uzraudzības noteicēju. Tādēļ ļoti svarīgi ir izmantot jauno regulatīvo kontroles procedūru, 
pielāgojot Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu 
vidē. 

Komisijas priekšlikumā ir sperti soļi pareizajā virzienā, tas tikai ir jāpastiprina. Visi 
priekšlikumā minētie panti ir jāpārbauda, lai pielāgotu tos atbilstoši jaunajai regulatīvajai 
kontroles procedūrai.

Šā ziņojuma referents ir pārliecināts, ka tikai un vienīgi demokrātiska valsts uzraudzība pār 
ĢMO var nodrošināt šīs tehnoloģijas pienācīgu izmantošanu un mazināt bažas par iespējamo 
risku un ka tieši Eiropas Parlaments ir forums, kurā spriest par šādu valsts īstenotu 
uzraudzību.


