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Starptautiskās saistības

• Konvencija par bioloģisko daudzveidībuKonvencija par bioloģisko daudzveidību 
• Kartahenas protokols par bioloģisko 

d šdrošumu
• Orhūsas konvencijaOrhūsas konvencija



ES l jES regulējums
• Regula Nr. 1829/2003 (ĢM pārtika un dzīvnieku 

barība)
• Regula Nr. 1830/2003 (ĢMO izsekojamība un 

marķēšana)ķ )
• Regula Nr. 1946/2003 (ĢMO pārrobežu kustība)



Nacionālā likumdošana

• Ģenētiski modificēto organismu aprites• Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likums

• Ministru kabineta noteikumi



Ministru kabineta noteikumi
1 Ģ ēti ki difi ēt i i b ž tā i t š

Ministru kabineta noteikumi
1- Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un 

atļaujas izsniegšanas kārtība (Nr.784, 22.09.2008);
2 - Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus 

izplata vidē vai tirgū monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtībuizplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, 
kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto 
organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas 
procesā (Nr.457, 26.05.2009);p ( )

3 - Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija 
(Nr.1078, 22.12.2008);

4 – Noteikumi par valsts nodevu par ģenētiski modificēto organismu p p ģ g
riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu (Nr.453, 19.05.2009);

5 – Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums 
(Nr.783, 22.09.2008);

ģ6 - Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu 
līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles 
kārtību (Nr. 30, 15.01.2008)



Lēm m pieņemšana ES n Lat ijāLēmumu pieņemšana ES un Latvijā 

• ĢMO ierobežotā izmantošana
• ĢMO izplatīšana vidē un tirgū



ĢMO ierobežotā izmantošanaĢMO ierobežotā izmantošana
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ĢMO izplatīšana tirgū (audzēšana)
Persona
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(Latvijā – PVD – ZEK - ĢMOUP)
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ĢMO izplatīšana tirgū (pārtika, barība, imports)
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AktualitātesAktualitātes
• Latvijas Nacionālā Bioloģiskā drošuma centra mājas 

lapa (http://lv.biosafetyclearinghouse.net/)
I f tī i i j L t ij tāj j tāj k• Informatīvais ziņojums „Latvijas nostāja jautājumos, kas 
saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem”
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