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 EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES tiesību aktu par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) —
Direktīvas 2001/18/EK un Regulas (EK) Nr. 1829/2003 un 1830/2003 īstenošanu 
(2008/2306(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK 
par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un dzīvnieku barību2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra 
Regulu (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību 
un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un 
dzīvnieku barības produktu izsekojamību3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/35/EK 
par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu4,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. marta otro ziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam par dalībvalstu pieredzi attiecībā uz tirgū laistajiem ĢMO saskaņā ar 
Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē
(COM(2007)0081),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 25. oktobra ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un 
dzīvnieku barību (COM(2006)0626),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. septembra ziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski 
modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem 
organismiem ražotu pārtikas un dzīvnieku barības produktu izsekojamību, un ar kuru 
groza Direktīvu 2001/18/EK (COM(2008)0560),

– ņemot vērā Padomes secinājumus, kas pieņemti 2008. gada 4. decembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6 
0000/2008),

                                               
1 OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.
2 OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
3 OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp..
4 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
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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,

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

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,

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,

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,

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

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

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,

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,

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

Atļauju piešķiršanas procedūra

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;

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;

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;

Vides riska novērtējuma saskaņošana
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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;

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;

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

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

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;

Sociāli –ekonomiskie kritēriji

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).

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; 

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

Informācija

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;

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

Līdzāspastāvēšana

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

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;
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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;

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

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

19. Mudina dalībvalstis, kuras vēl nav pieņēmušas līdzāspastāvēšanas pasākumus, tos pieņemt 
bez turpmākas kavēšanās;

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

Marķēšanas robežvērtības sēklām 

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

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

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

Zonas, kas brīvas no ĢMO

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;

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

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

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

o o

o

28. Aicina priekšsēdētāju iesniegt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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