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B8-0075/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų kukurūzų MON 87403 (MON-874Ø3-1), pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto
(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių 
sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 (MON-874Ø3-1), kurie iš jų 
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D059691/02),

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų1, ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį 
ir 19 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 3 d. vykusį balsavimą Maisto grandinės ir gyvūnų 
sveikatos nuolatiniame komitete, kuris nurodomas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 
straipsnyje, kurio metu nuomonė nebuvo pateikta,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 11 ir 
13 straipsnius2,

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA) 2018 m. kovo 8 d. 
priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2018 m. kovo 28 d.3,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(COM(2017)0085, COD(2017)0035),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama tam, kad būtų 
duotas leidimas genetiškai modifikuotiems organizmams4,

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
3 genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 naudojimo maistui ir pašarams, importo ir perdirbimo 
vertinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA-GMO-BE-2015–125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 
4 – 2014 m. sausio 16 d. rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto 
(Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio 
kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (OL C 482, 
2016 12 23, p. 110);
– 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliucija dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 
2015/2279, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 
dėl rezoliucijos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A. kadangi 2015 m. birželio 26 d. bendrovė „Monsanto Europe S.A.“ Belgijos nacionalinei 
kompetentingai institucijai pateikė prašymą dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų 
dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 (toliau 
– prašymas), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius ir kadangi paraiška taip pat apėmė 
produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403 arba kurie iš 
jų sudaryti, pateikimą rinkai naudojant kitus maisto produktus nei maistas ir pašarai, 
išskyrus auginimą;

B. kadangi genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 yra genetiškai modifikuoti, kad 
padidėtų biomasė ir burbuolių derlius, įterpiant sutrumpintą genomo seką, gautą iš kitų 
augalų rūšių (Arabidopsis thaliana); kadangi dėl to susidaro baltymas (ATHB17Δ113), 
kuris turi konkuruoti su panašiais natūraliais baltymais, kontroliuojančiais genus ir 
augalų augimą;

C. kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį kompetentingos institucijos pateikė 
daug kritinių pastabų1; kadangi, pateiktose pastabose, inter alia, minima, kad 
eksperimentiniai duomenys nepagrindė teiginio dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų 

NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti ( OL C 399, 2017 11 24, p. 71); 
– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba 
kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 35, 2018 1 31, p. 19); 
– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba 
kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 35, 2018 01 31, p. 17). 
– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, 
kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2) projekto 
(OL C 35, 2018 1 31, p. 15); 
– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai 
modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų 
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 86, 2018 3 6, p. 108). 
– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos sprendimo įgyvendinimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų 
(Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (OL C 86, 2018 3 6, p. 111). 
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti 
rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklas, projekto (OL C 215, 2018 6 19, p. 76). 
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką genetiškai 
modifikuotų kukurūzų MON 810 produktus, projekto (OL C 215, 2018 6 19, p. 80). 
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai 
modifikuotų kukurūzų Bt11 sėklų pateikimo rinkai projekto (OL C 215, 2018 6 19, p. 70). 
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai 
modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimo rinkai projekto (OL C 215, 2018 6 19, p. 73).
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, 
kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto (OL C 215, 2018 6 19, p. 83). 
– 2017 m. balandžio 5 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir 
genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir 
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MON 87403 derlingumo padidėjimo, negalima padaryti išvados dėl viso maisto 
produkto ir (arba) pašarų ilgalaikio poveikio reprodukcijai ar vystymuisi saugos, o 
pareiškėjo pasiūlymas dėl aplinkos stebėsenos plano neatitinka Europos Parlamento ir 
Tarybos1 direktyvos 2001/18/EB VII priede nustatytų tikslų ir, svarbiausia, pateikti 
įrodymai nebuvo laikomi pakankamais siekiant užtikrinti genetiškai modifikuotų 
kukurūzų MON 87403 saugumą;

D. kadangi nepaisant EFSA leidimo, susijusio su genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 
87403 saugumu, nepriklausoma EFSA vertinimo analizė rodo, kad tikslūs molekuliniai 
mechanizmai, susiję su ATHB17Δ113, taip pat kaip tai sukelia numanomą poveikį ir bet 
kokį galimą šalutinį poveikį, vis dar nėra pakankamai gerai suprantami ir juos reikia tirti 
toliau2; kadangi nesant išsamaus genetinio modifikavimo supratimo neįmanoma 
visapusiškai įvertinti susijusios rizikos;

E. kadangi pareiškėjo atliktų lauko tyrimų rezultatai rodo, kad pastebėtas numatomo 
bruožo poveikis, t. y. padidėjusi biomasė ir burbuolių derlius buvo ne tik labai maži, bet 
ir nepastovūs; kadangi EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupė 
pripažino, kad pakeitimas, susijęs su numatoma savybe, yra riboto masto, o tai rodo, 
kad požymių pasireiškimas gali priklausyti nuo aplinkos sąlygų atliekant lauko 
tyrimus3;

GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (OL C 298, 2018 8 23, p. 34). 
– 2017 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką 
produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-40278-9, 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų, projekto (OL C 307, 2018 8 30, p. 71). 
– 2017 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai 
modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5-8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto 
(OL C 307, 2018 8 30, p. 67). 
– 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl Komisijos įgyvendinimo 
sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų sojų DAS-68416-4, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (OL C 337, 2018 9 20, p. 54). 
– 2017 m. spalio 4 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, 
kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 × A5547-127, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 
projekto (OL C 346, 2018 9 27, p. 55). 
– 2017 m. spalio 4 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, 
kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (OL 
C 346, 2018 9 27, p. 60). 
– 2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
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F. kadangi lauko tyrimai buvo atliekami tik Jungtinėse Amerikos Valstijose; kadangi tais 
atvejais, kai leidžiama importuoti į Sąjungą genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 
87403, jie gali būti auginami labai įvairiose kukurūzų auginimo šalyse, o klimato ir 
agronominės sąlygos labai skiriasi, taip pat gali atsirasti papildomų stresą keliančių 
veiksnių, pavyzdžiui, vandens apribojimo ar sausros; kadangi šie stresą keliantys 
veiksniai ir sąlygos, kurios EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės 
nuomone gali turėti poveikio bruožo pasirodymui (taigi ir bet kokiam nenumatytam 
poveikiui), nebuvo tinkamai įvertintos;

G. kadangi, paradoksalu, kad nors EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų 
grupė padarė išvadą, kad sudėties analizė (genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 
87403 sudėties palyginimas su genetiškai nemodifikuotais, grindžiama lauko tyrimo 
rezultatais) nenustatė problemų, dėl kurių reikėtų toliau vertinti maisto ir pašarų saugą ir 
poveikį aplinkai, specialistų grupė taip pat iškėlė klausimą, ar sudėties duomenys, gauti 
lauko tyrimų metu, leistų atlikti išsamų rizikos vertinimą;

H. kadangi EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupė tinkamai 
neišnagrinėjo galimo genetiškai modifikuotų kukurūzų keliamo pavojaus žmonių ir 
gyvūnų sveikatai bei aplinkai; kadangi nepriimtina, kad Komisija, remdamasi EFSA 
nuomone, siūlo leisti naudoti šiuos genetiškai modifikuotus kukurūzus;

I. kadangi vienas iš EFSA nuomonėje nurodytų tyrimų buvo EFSA Genetiškai 
modifikuotų organizmų specialistų grupės nario ir mokslininko, dirbančio „Syngenta“, 
bendraautorinis tyrimas1; kadangi pastebėta, kad nuorodos į šį tyrimą vėliau buvo 

pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 
1507 (DAS-Ø15Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų projekto (OL C 346, 2018 9 27, p. 122). 
– 2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų 305423 
x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (OL C 346, 2018 9 27, p. 127).
– 2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų aliejinių 
rapsų MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 
(MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ir MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (OL 
C 346, 2018 9 27, p. 133).
– 2018 m. kovo 1 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-
59122-7), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0051). 
– 2018 m. kovo 1 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose derinamos dvi iš 
modifikacijų MON 87427, MON 89034 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, ir kuriuo panaikinamas 
Sprendimas 2010/420/ES, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0052). 
– 2018 m. gegužės 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti 
rinkai maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1 (KM-
ØØØH71-4), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2018)0197).
– 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką 
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išbrauktos iš EFSA nuomonės, o EFSA pažymėjo, kad jų pašalinimas nedaro esminio 
poveikio turiniui ar rezultatams1;

J. kadangi Parlamentas palankiai vertina tai, kad Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
vykdomasis direktorius įsipareigojo užtikrinti, kad ateityje EFSA darbuotojai 
nebendrautų su pramonės atstovais, siekiant išvengti netinkamą artumo pramonei 
įvaizdžio ir siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą Sąjungos maisto saugos sistema2; 
kadangi itin svarbu, kad būtų aiškiai nurodyti visi tyrimų, kuriuos atlikdama savo darbą 
naudojo EFSA, šaltiniai;

K. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2018 m. gruodžio 3 d. vykusį balsavimą 
nepateikė nuomonės, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas kvalifikuota 
valstybių narių balsų dauguma;

L. kadangi tiek aiškinamajame memorandume dėl 2015 m. balandžio 22 d. pateikto 
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003, kiek tai susiję su valstybių narių galimybe uždrausti naudoti genetiškai 
modifikuotą maistą ir pašarus savo teritorijose, tiek ir aiškinamajame memorandume dėl 
2017 m. vasario 14 d. pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, Komisija apgailestavo dėl 
to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija 

produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-
ØØØ21-9), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų projekto (priimti tekstai, P8_TA(2018)0221).
– 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir 
genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie 
iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 
2010/432/ES pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2018)0222).
– 2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo 
atnaujinamas leidimas pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų kukurūzų NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2018)0416).
– 2018 m. spalio 24d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 
88017 × 59122 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, 
MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba 
pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2011/366/ES, projekto (priimti tekstai, P8_TA(2018)0417).

1 Valstybių narių pastabos: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-
00222 
1 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 
1).
2 „Testbiotech“ komentaras dėl EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės, bendrovės 
„Monsanto“ mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87403, skirtų maistui ir pašarams, 
importo ir perdirbimo, vertinimo: https://www.testbiotech.org/node/2210 
3 EFSA nuomonė, p. 9 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

1 dėl išsamesnės informacijos žr. 2018 m. „Testbiotech“ komentarą dėl EFSA Genetiškai modifikuotų organizmų 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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priimdavo sprendimus dėl leidimų, nesiremdama valstybių narių komiteto nuomone, ir 
kad priimant sprendimus dėl leidimų, susijusių su genetiškai modifikuotais maisto 
produktais ir pašarais norma tapo sugrąžinti klausimą Komisijai, kad ji priimtų galutinį 
sprendimą, nors tai apskritai yra visos procedūros išimtis; kadangi pirmininkas 
J. C. Juncker jau ne kartą pasmerkė šią praktiką kaip nedemokratišką1;

M. kadangi 2015 m. spalio 28 d. per pirmąjį svarstymą2 Parlamentas atmetė 2015 m. 
balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ir paragino Komisiją jį atsiimti bei pateikti 
naują pasiūlymą;

1. mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 
1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2. mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes 
jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/20023nustatytais bendraisiais 
principais, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir 
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos 
lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, sykiu užtikrinant 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3. ragina Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4. pakartoja savo įsipareigojimą paspartinti darbą, susijusį su Komisijos pasiūlymu, kuriuo 
iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011; ragina Tarybą nedelsiant 
paspartinti darbą rengiant minėtą Komisijos pasiūlymą;

5. ragina Komisiją sustabdyti bet kokį įgyvendinimo sprendimą, susijusį su paraiškomis 
dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, įgyvendinimą iki tol, kol bus 
persvarstyta leidimų teikimo procedūra ir panaikinti dabar galiojančios procedūros, kuri 
pasirodė esanti netinkama, trūkumai;

6. ragina Komisiją atsiimti pasiūlymus dėl GMO leidimų, jei Maisto grandinės ir gyvūnų 
sveikatos nuolatinis komitetas, neatsižvelgiant į tai, ar jie skirti auginimui, ar pašarams, 
nepateikia nuomonės;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

specialistų grupės, bendrovės „Monsanto“ mokslinę nuomonę dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 
87403, skirtų maistui ir pašarams, importo ir perdirbimo, vertinimo: https://www.testbiotech.org/node/2210
1 Žr. EFSA nuomonę, p. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
2 2018 m. liepos mėn. EFSA raštas bendrovei „Testbiotech“: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf 
1 Žr., pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginę kalbą, įtrauktą į kitos kadencijos Europos 
Komisijai skirtas politines gaires (2014 m. liepos 15 d., Strasbūras), arba 2016 m. pranešimą apie Sąjungos 
padėtį (2016 m. rugsėjo 14 d., Strasbūras).
2 OL C 355, 2017 10 20, p. 165.
3 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf

