APSTIPRINĀTS
Ģenētiski modificētu organismu
zinātnisko ekspertu komisijas
2016.gada _20_. _decembra____ sēdē
Protokols Nr. 1
ĢENĒTISKI MODIFICĒTU ORGANISMU
ZINĀTNISKO EKSPERTU KOMISIJAS
NOLIKUMS

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Ģenētiski modificētu organismu zinātnisko ekspertu
komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanu.
2. Komisija ir koleģiāla institūcija, kura sniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – Institūts) atzinumus, priekšlikumus, zinātniski
pamatotu viedokli un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu par ģenētiski modificētu
organismu apriti pieņemšanā atbilstoši Ģenētiski modificētu organismu aprites likuma
15. pantam.
3. Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto
organismu apriti, to riska novērtēšanu, ierobežotu izmantošanu un citiem attiecināmajiem
normatīvajiem aktiem.
4. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Institūts.
5. Komisija un tās locekļi savā darbībā un lēmumos ir patstāvīgi un neatkarīgi.
II.

KOMISIJAS SASTĀVS

6. Komisijas sastāvā augsti kvalificēti eksperti ar:
6.1. zinātnisko grādu bioloģijā, medicīnā, veterinārmedicīnā, lauksaimniecības zinātnē,
inženierzinātnēs, mežzinātnē, vides zinātnē vai citā līdzīgā jomā;
6.2. zināšanām biodrošības jomā;
6.3. zinātniskām publikācijām, kas pēdējo piecu gadu laikā iekļautas starptautiski pieejamās
zinātniskajās datu bāzēs, piemēram, SCOPUS, Web of Science.
7. Nolikuma 7. punktā norādītos komisijas locekļus, pēc Institūta uzaicinājuma nominē zinātniskās
institūcijas, kurās tiek nodarbināti nolikuma 7. punkta prasībām atbilstoši eksperti, iesniedzot
Institūtā aizpildītu saņemto nominācijas veidlapu, nominanta CV un publikāciju sarakstu.
8. Institūts izskata iesniegtās nominācijas un pieņem pamatotu lēmumu par komisijas
personālsastāvu.
9. Komisijas pilnvaru laiks ir pieci gadi no dienas, kad Institūta direktors apstiprinājis komisijas
personālsastāvu.
10. Komisijas priekšsēdētājs plāno, organizē un vada komisijas darbu. Komisijas priekšsēdētāju ievēl
pirmajā komisijas sēdē ar klātesošo komisijas locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.
11. Komisijas loceklim ir tiesības atkāpties no amata, iesniedzot komisijas priekšsēdētājam rakstisku
paziņojumu.
12. Zinātniskajām institūcijām ir tiesības atsaukt nominētos komisijas locekļus, iesniedzot komisijas
priekšsēdētājam attiecīgu lēmumu.

13. Iestājoties nolikuma 12. vai 13. punktā norādītajiem apstākļiem, komisijas priekšsēdētājs informē
par to Institūtu, un Institūta direktors apstiprina jaunu komisijas locekli, ievērojot nolikuma 7.9. punkta kārtību.
14. Ja zinātniskās komisijas loceklis pārtrauc darba attiecības ar zinātnisko institūciju, kura to
nominējusi dalībai ekspertu komisijā, vai zinātniskā institūcija, kas nominējusi komisijas locekli,
izbeidz darbību, zinātniskais eksperts turpina darbu ekspertu komisijā līdz amata termiņa beigām.
III.

KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

15. Komisijas sēdes sasaukšanu ierosina komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sekretariāts nodrošina
sēdes sasaukšanu. Komisijas locekļi tiek informēti par katru komisijas sēdi vismaz piecas darba
dienas iepriekš.
16. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5. pantā
minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde.
17. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs vai, ja komisijas priekšsēdētājs nepiedalās sēdē, to
vada komisijas loceklis, kuru ar balsu vairākumu no sava vidus uz sēdes laiku ievēl klātesošie
komisijas locekļi.
18. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
19. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai, izņēmumi
pieļaujami, ja tam piekrīt vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem.
20. Lēmuma pieņemšanai nepieciešama vairāk nekā puse visu komisijas locekļu balsu. Komisija
pieņem lēmumu, atklāti balsojot.
21. Ja nepieciešams, sēdē izskatāmā jautājuma izlemšanai var uzaicināt ieinteresēto personu vai
attiecīgās jomas ekspertu. Uzaicinātajai personai nav balsstiesību komisijas lēmuma pieņemšanā.
22. Ja komisijas loceklis ir tieši vai netieši ieinteresēts lēmumā, viņam ir pienākums pirms balsojuma
par to paziņot sēdes vadītājam. Ieinteresētā komisijas locekļa balss netiek ņemta kvoruma
noteikšanā, un viņam nav balsstiesību attiecīgā lēmuma pieņemšanā.
23. Institūts nedēļas laikā no saņemšanas brīža nodod komisijai:
23.1. personas iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, ja komisijai jāizvērtē dokumenti un
jāsniedz zinātniski pamatots atzinums par ģenētiski modificēto organismu riska
novērtējumu un monitoringa programmu;
23.2. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju ģenētiski modificēto organismu riska
novērtēšanas atzinumus, ja komisijai jāizvērtē dokumenti un jāsniedz zinātniski pamatots
viedoklis.
24. Pēc dokumentu nodošanas komisijai izskatīšanai sēdi sasauc ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
dokumentu nodošanas.
25. Komisija izvērtē iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, uzklausa uzaicināto personu un pieņem
lēmumu par:
25.1.

zinātniski pamatota atzinuma par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu un
monitoringa programmu sniegšanu;

25.2.

zinātniski pamatotu viedokļa sniegšanu par Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento
institūciju ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinumu;

25.3.

jautājuma izskatīšanas atlikšanu, ja nepieciešama papildu informācija, personas
uzaicināšana, vai ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas procesa un
ievēroto procedūru potenciālā riska novēršanai pārbaudīšana.

26. Komisija lēmumu noformē rakstiski un ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas iesniedz Institūtā.

27. Zinātniski pamatots atzinums par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu un
monitoringa programmu ir jāiesniedz Institūtā ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms
normatīvajos aktos noteiktā termiņa, kādā Institūtam jāizsniedz atļauja ieinteresētajai personai.
28. Komisijai ir pienākums sniegt jaunu zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto
organismu riska novērtējumu un monitoringa programmu, ja ieinteresētajai personai izsniegtās
atļaujas derīguma termiņā:
28.1.

ir kļuvusi pieejama jauna zinātniski pamatota informācija, ka ierobežota izmantošana
rada būtisku kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi;

28.2.

norādītā ierobežotas izmantošanas darbības drošības klase un ierobežojošie pasākumi
vai izsniegtās atļaujas nosacījumi vairs nav atbilstoši, lai ierobežota izmantošana būtu
droša;

28.3.

ir noticis ārkārtas gadījums, kas rada būtisku risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai
videi;

28.4.

zinātniskā institūcija nepilda atļaujā noteiktos nosacījumus.

29. Komisija viena mēneša laikā no attiecīga Institūta pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz
Institūtam priekšlikumus:
29.1.

nacionālās bioloģiskās drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanai;

29.2.

īstenojamiem pasākumiem, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu lēmumu par ģenētiski
modificētu organismu apriti pieņemšanā.

30. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs. Komisijas
loceklim un uzaicinātajam personai ir tiesības prasīt, lai to viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.
31. Komisijas sēdes protokolu sēdes vadītājs nosūta komisijas locekļiem septiņu dienu laikā pēc
komisijas sēdes.

