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Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × MON 
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 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 (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 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, projektą (D058361/01),

– 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 tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas 
Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2018 m. rugsėjo 11 d. 
vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti,

– 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 principai2, 11 
straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA) 2017 m. birželio 28 

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.



d. priimtą nuomonę1, kuri paskelbta 2017 m. rugpjūčio 1 d.,

– 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 teikti rinkai genetiškai modifikuotus organizmus2,

– 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 2013 m. lapkričio 26 d. bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“ bendrovės 

1 Mokslinė nuomonė apie „Monsanto“ paraišką (paraiška EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118) – 
dėl Genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 
88017 × 59122 ir jų subderinių, neatsižvelgiant į jų kilmę, leidimo naudoti maistui ir 
pašarams, importui ir perdirbimui, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (EFSA 
Journal 2017;15(8):4921): 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921 

2 – 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 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 1 31, p. 17). 

 – 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti rinkai 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). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921


„Monsanto Company“ vardu pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius 
Belgijos nacionalinei kompetentingai institucijai pateikė paraišką pateikti rinkai maisto 
produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų 
kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir kurie iš jų 
sudaryti arba pagaminti (toliau – paraiška); kadangi paraiška taip pat apėmė produktų, 
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 
× MON 88017 × 59122 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai siekiant juos naudoti 
pagal kitą nei maistas ir pašarai paskirtį, išskyrus auginimą;

B. kadangi, be to, pagal paraišką siekiama pateikti rinkai produktų, kurių sudėtyje yra 
transformacijos įvykių, sudarančių genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, 25 subderiniai, ir kurie iš tų subderinių 
sudaryti arba pagaminti; kadangi dėl 12 tų subderinių jau suteiktas leidimas; kadangi 
Komisijos įgyvendinimo sprendimas suteikti leidimą apima 14 subderinių;

C. kadangi bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“, kuri yra vieno iš dvylikos jau 
leidžiamų pateikti rinkai subderinių leidimo turėtojas (subderinys MON 89034 × MON 
88017), paprašė Komisijos panaikinti Sprendimą 2011/366/ES ir įtraukti šį sprendimą į 
Komisijos sprendimo taikymo sritį; kadangi šis prašymas buvo patenkintas; kadangi 
tokio požiūrio teisėtumas yra abejotinas;

D. kadangi 2017 m. birželio 28 d. EFSA pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/20031 6 ir 18 

 – 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 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). 



straipsnius priėmė palankią nuomonę dėl iš penkių genetinių modifikacijų sudaryti 
kukurūzų, anksčiau vertintų subderinių ir likusių subderinių;

E. kadangi EFSA pripažįsta, kad nebuvo pateikta jokių konkrečių duomenų apie nė vieną 
iš 14 subderinių; kadangi daugelis jų dar net nesukurti; kadangi EFSA vis tiek 
konstatuoja, kad visi subderiniai „turėtų būti tokie pat saugūs kaip iš penkių genetinių 
modifikacijų sudaryti kukurūzai“;

F. kadangi neatlikta jokių toksikologijos testų ir nepateikta jokių gyvūnų tyrimų dėl maisto 
ir (arba) pašarų, gautų iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 ir 59122 ar bet kurių subderinių1;

G. kadangi dviejų tų veislių kukurūzai sintetina baltymus, kurie suteikia atsparumo amonio 
gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams2; kadangi gliufozinatas priskiriamas 
prie toksiškų reprodukcijai medžiagų, todėl atitinka Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 
nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi gliufozinato patvirtinimo galiojimas baigėsi 
2018 m. liepos 31 d.3;

H. kadangi dviejų iš tų veislių kukurūzai sintetina baltymus, kurie suteikia atsparumo 
glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams; kadangi 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė 
vėžio mokslinių tyrimų agentūra – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio 
agentūra – glifosatą priskyrė prie tikriausiai kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių 
medžiagų4;

 – 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) 



I. kadangi yra manoma, kad leidus importuoti genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 
× MON 810 į Sąjungą, bus daugiau jų auginama tokiose šalyse kaip Argentina, 
Brazilija, Kanada, Kolumbija, Japonija, Filipinai, Pietų Afrika ir Urugvajus ir 
atitinkamai padidės herbicidų, kurių sudėtyje yra glifosato, naudojimas;

J. kadangi dviejų tų veislių kukurūzai sintetina Cry baltymus, kurie yra Bt baltymai (gauti 
iš Bacillus thuringiensis), suteikiantys atsparumą atitinkamai tam tikriems 
žvynasparniams vabzdžiams kenkėjams ir Coleoptera būrio kenkėjams;

K. kadangi genetiškai modifikuoti Bt augalai visą savo gyvenimą kiekvienoje ląstelėje, taip 
pat ir dalyse, kurias valgo žmonės ir ėda gyvuliai, sintetina insekticidinį toksiną; 
kadangi gyvūnų šėrimo eksperimentai rodo, kad genetiškai modifikuoti Bt augalai gali 
turėti toksinį poveikį1; kadangi pastebėta, kad Bt toksinas genetiškai modifikuotuose 
augaluose smarkiai skiriasi nuo gamtinės kilmės Bt toksino2;

L. kadangi išlieka susirūpinimas dėl galimo tikslinių vabzdžių kenkėjų atsparumo Cry 
baltymams kitimo, dėl kurio gali reikėti keisti pesticidų kontrolės praktiką juos 
auginančiose šalyse;

M. kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį valstybės narės pateikė daug kritinių 
pastabų; kadangi minėtos pastabos, be kita ko, susijusios su tuo, kad: nevykusios 
bandymų koncepcijos, bandymų trūksta, pvz., susijusių su maistingumo vertinimu, arba 
nėra jokio tyrimo 90 dienų šeriant graužikus; nėra duomenų arba jie nepakankami, pvz., 
apie nenumatytą poveikį, siejamą su įvykių deriniu, arba galimą aštuonių baltymų 

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 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-



sąveiką, kuri galėtų padaryti nenumatytą poveikį; paraiškos pateikėjo prielaidos 
klaidingos, pvz., dėl per burną patekusios DNR suirimo virškinamajame trakte; iš dalies 
trūksta aplinkos rizikos vertinimo ir nepakankamas aplinkos stebėsenos planas1;

N. kadangi nepriklausomuose moksliniuose tyrimuose taip pat keliamas susirūpinimas dėl 
didelių lyginamojo vertinimo spragų, su toksikologiniu vertinimu susijusių rimtų 
spragų, prie išvadų neatvedusio alergeniškumo vertinimo, neatsižvelgimo į 
kombinatorinį poveikį ir ydingo rizikos aplinkai vertinimo2;

O. kadangi, nepaisant viso šio susirūpinimo, EFSA nemanė, kad būtina stebėti rinkai jau 
pateiktus maistą ir (arba) pašarus, gautus iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 
87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122 ir jų subderinių;

P. kadangi po Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodyto Maisto grandinės 
ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto balsavimo 2018 m. rugsėjo 11 d. nuomonė 
nepateikta; kadangi 14 valstybių narių balsavo prieš, tik 11 balsavo už ir trys susilaikė;

Q. 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 

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 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).

1 2017 m. Genetiškai modifikuotų organizmų specialistų grupės mokslinė nuomonė dėl 
paraiškos (paraiška EFSA-GMO-BE-2013-118) dėl Genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir jų subderinių, 
neatsižvelgiant į jų kilmę, leidimo naudoti maistui ir pašarams, importui ir perdirbimui 
iš „Monsanto“ pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (EFSA Journal 2017;15(8):4921, 
pp. 32): https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

1 Kaip patvirtinta pirmiau nurodytoje EFSA nuomonėje (EFSA Journal 2017;15(8):4921).
2 Kukurūzai MON-87427-7 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro 

atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams; Kukurūzai MON-89Ø34-3 
sintetina Cry1A.105 ir Cry2Ab2 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių 
kenkėjų; Kukurūzai DAS-Ø15Ø7–1 sintetina Cry1F baltymą, kuris apsaugo nuo tam 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921


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 
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 Komisijos 
pirmininkas Jean-Claude Juncker jau ne kartą apgailestavo, kad taikoma tokia 
nedemokratiška praktika1;

R. kadangi 2015 m. spalio 28 d. per pirmąjį svarstymą Parlamentas atmetė 2015 m. 
balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/20032, 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. 178/20023 nustatytais bendraisiais 

tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius 
amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams; Kukurūzai MON-88Ø17-3 
sintetina modifikuotą Cry3Bb1 baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų kietasparnių 
kenkėjų, ir CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius  glifosato pagrindu 
pagamintiems herbicidams; Kukurūzai DAS-59122–7 sintetina Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 
baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų Coleoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris 
kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

3 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

4 2015 m. kovo 20 d. „IARC Monographs“ 112-as leidinys. Penkių organinių fosfatų 
insekticidų ir herbicidų vertinimas“ (IARC Monographs Volume 112: evaluation of five 
organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015): 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

1 Pavyzdžiui, žr. El-Shamei Z. S., Gab-Alla A. A., Shatta A. A., Moussa E. A., Rayan 
A. M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically 
Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), pp. 1117-1123: 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

2 Székács A., Darvas B.., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: 
Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG


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. šiuo konkrečiu klausimu mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo patvirtinti 
veisles, apie kurias nebuvo pateikta jokių saugos duomenų ir kurios net nebuvo 
išbandytos ar netgi dar nesukurtos, projektas prieštarauja bendrųjų maisto produktus 
reglamentuojančių teisės aktų principams, nustatytiems Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

4. kviečia Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

5. ragina Komisiją sustabdyti bet kokio įgyvendinimo sprendimo, susijusio su paraiškomis 
dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, taikymą, kol bus taip 
persvarstyta leidimų išdavimo procedūra, kad pagal ją būtų panaikinti dabar 
galiojančios procedūros, kuri pasirodė esanti netinkama, trūkumai;

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

Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; pp. 195–230: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

1 Žr. EFSA Register of Questions, Annex G to Question Number EFSA-Q-2013-00926, 
 pateikta internete adresu 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1 
2 Bauer-Panskus A., Then C., „Testbiotech“ pastabos dėl EFSA mokslinės nuomonės dėl 

paraiškos, kurią pateikė „Monsanto“ (paraiška EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118) dėl 
Genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 
59122 ir jų subderinių, neatsižvelgiant į jų kilmę, leidimo naudoti maistui ir pašarams, 
importui ir perdirbimui, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, paskelbtos: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%
2059122.pdf 

1 Pavyzdžiui, 2014 m. liepos 15 d. Strasbūre Europos Parlamento plenarinio posėdžio 
įžanginėje kalboje, įtrauktoje į Politines gaires būsimai Europos Komisijai, arba 
2016 m. rugsėjo 14 d. Strasbūre pranešime apie Sąjungos padėtį 2016 m.

2 OL C 355, 2017 10 20, p. 165.
3 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
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