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Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų 
derinių Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507
2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo 
sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai 
modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų derinių Bt11 × MIR162 × 
1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų 
pagaminti, projekto (D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių 
sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų 
derinių Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507, kurie iš 
jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projektą (D060244/03),

– 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 2019 m. sausio 14 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 ir 
13 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2018 m. gegužės 31 d. 
priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2018 m. liepos 11 d.3,

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
3 Mokslinė nuomonė dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 x MIR162 x 1507 x 

GA21 ir trijų jų derinių, neatsižvelgiant į jų kilmę, naudojimo maistui ir pašarams pagal 



– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui naudoti 
genetiškai modifikuotus organizmus1,

Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (paraiška EFSA-GMO-DE-2010-86) vertinimo, EFSA 
leidinys, 2018 m.; 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309. 

1 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 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 įgyvendinimo sprendimo 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 GA21, kurie iš jų 
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309


(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 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, kuriuo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje 
genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projekto 
(OL C 346, 2018 9 27, p. 60). 

 – 2017 m. spalio 24 d. 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. 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. 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 
atnaujinamas leidimas pateikti į rinką 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 



– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 

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).

 – 2018 m. spalio 24 d. 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 24 d. 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).

 – 2019 m. sausio 31 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo dėl 
leidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikti 
rinkai pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų Ms8, Rf3 ir 
Ms8 × Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo 
sprendimas 2013/327/ES, projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0057).

 – 2019 m. sausio 31 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų kukurūzų 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto 
(Priimti tekstai, P8_TA(2019)0058).

 – 2019 m. sausio 31 d. 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0059).

 – 2019 m. sausio 31 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 GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto 
(Priimti tekstai, P8_TA(2019)0060).

 



dėl rezoliucijos,

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

A. kadangi 2010 m. rugpjūčio 10 d. bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsniais, per savo asocijuotąją įmonę 
„Syngenta Crop Protection NV/SA“ pateikė Vokietijos nacionalinei kompetentingai 
institucijai paraišką dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių 
sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, kurie iš 
jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai (toliau – paraiška) ir kadangi ši 
paraiška taip pat apėmė produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai siekiant juos 
naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ir pašarams, išskyrus auginimą;

B. kadangi paraiškos aprėptis, į kurią paraiškos teikimo metu buvo įtraukti visi genetiškai 
modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 deriniai, vėliau buvo apribota, 
kad būtų įtraukti trys šių kukurūzų deriniai Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x 
GA21 ir MIR162 x 1507, neatsižvelgiant į jų kilmę, siekiant juos naudoti maistui ir 
pašarams, juos importuoti ir perdirbti;

C. kadangi iš keturių genetinių modifikacijų sudaryti kukurūzai Bt11 x MIR162 x 1507 x 
GA21 buvo išvesti tradicinio kryžminimo būdu, šiuo tikslu derinant keturias atskiras 
kukurūzų modifikacijas ir taip sudarant sąlygas, inter alia, dviejų skirtingų Cry baltymų 
(dar žinomų kaip Bt baltymai) ekspresijai, siekiant apsaugoti nuo tam tikrų Lepidoptera 
būrio kenkėjų, taip pat baltymų ekspresijai, siekiant padidinti atsparumą glifosatui ir 
gliufozinatui;

D. kadangi EFSA priėmė palankią nuomonę dėl šios paraiškos; kadangi EFSA genetiškai 
modifikuotų organizmų specialistų grupės (EFSA GMO specialistų grupės) narys vis 
dėlto išreiškė mažumos nuomonę;

Duomenų apie tris kukurūzų derinius trūkumas

E. kadangi pareiškėjas nepateikė duomenų apie nė vieną iš trijų kukurūzų derinių ir 
nepagrindė, kodėl, jo nuomone, šių derinių nereikia įtraukti atliekant rizikos vertinimą; 
kadangi EFSA neprašė pateikti duomenų apie minėtus tris kukurūzų derinius; kadangi 
nežinoma, ar tie trys deriniai kada nors buvo išvesti;

EFSA pateikta mažumos nuomonė

F. kadangi, remiantis EFSA GMO specialistų grupės nario priimta mažumos nuomone, 
nepriimtina, kad genetiškai modifikuotų kultūrinių augalų (t. y. trijų minėtų kukurūzų 
derinių) „vertinimai“, dėl kurių nepateikta jokių duomenų, yra laikomi vienodai 
svarbiais ir patikimais, kaip ir genetiškai modifikuotų kultūrinių augalų vertinimai, dėl 
kurių duomenys buvo pateikti ir įvertinti;

G. kadangi, kaip nurodyta mažumos nuomonėje, iš tyrimų matyti, kad buvo nustatytas 
šalutinis poveikis imuninei sistemai, galintis pasireikšti tam tikromis sąlygomis, 
susijusiomis su Bt baltymų poveikiu, ir kad kai kurie Bt baltymai gali turėti 
adjuvantinių savybių, t. y. dėl jų gali padidėti kitų baltymų, su kuriais šie baltymai 
sąveikauja, alergeniškumas;

H. kadangi mažumos nuomonėje nurodyta, kad nors nepageidaujamas poveikis nebuvo 



nustatytas jokio naudojimo atveju, kai buvo vykdoma Bt baltymų ekspresija, tokio 
poveikio „nebuvo galima nustatyti pasitelkus toksikologinius tyrimus, ˂...˃ kurie šiuo 
metu yra rekomenduojami ir vykdomi EFSA, siekiant įvertinti genetiškai modifikuotų 
augalų saugumą, nes tokie tyrimai neapima tinkamų šiam tikslui skirtų bandymų“1;

I. kadangi mažumos nuomonėje taip pat nurodyta, kad trūkstant duomenų apie tris 
minėtus kukurūzų derinius „negalima atmesti didesnės naujai ekspresuotų Bt baltymų 
ekspresijos ir jų derinio galimo bendro poveikio imuninei sistemai (t. y. adjuvantinės 
veiklos) rizikos“ ir kad neįmanoma paaiškinti, kokį vaidmenį genetiškai modifikuoti 
organizmai (GMO) atlieka didėjant alergeninei rizikai, ir kartu visiškai apsaugoti 
vartotojus, kuriems gali kilti pavojus;

Papildomų herbicidų ir jų liekanų vertinimo ir kontrolės trūkumas

J. kadangi papildomų herbicidų, šiuo atveju gliufozinato ir glifosato, naudojimas yra 
įprastos žemės ūkio praktikos auginant herbicidams atsparius augalus dalis, todėl galima 
tikėtis, kad jie bus veikiami didesnių ir kartotinių dozių, o tai lems ne tik didesnę 
liekanų koncentraciją derliuje, taigi ir importuojamuose produktuose, bet taip pat gali 
turėti įtakos genetiškai modifikuoto augalo sudėčiai ir jo agronominėms savybėms;

K. kadangi Sąjungoje neleidžiama naudoti gliufozinato, nes jis klasifikuojamas kaip 
toksiškas reprodukcijai ir todėl jam taikomi pavojingumo ribojimo kriterijai, nustatyti 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1107/20092;

L. kadangi vis dar neatsakyta į klausimus dėl glifosato kancerogeniškumo; kadangi 
2015 m. lapkričio mėn. EFSA pateikė išvadą, kad glifosatas tikriausiai nėra 
kancerogeniškas, o Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 2017 m. kovo mėn. 
pateikė išvadą, kad jis nebuvo priskirtas jokiai kategorijai; kadangi, priešingai, 2015 m. 
Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra glifosatą 
priskyrė prie galimų žmonėms pavojingų kancerogenų;

M. kadangi apskritai, pasak EFSA augalų apsaugos produktų ir jų liekanų specialistų 
grupės, negalima daryti išvadų dėl liekanų, gaunamų iš genetiškai modifikuotų 
kultūrinių augalų purškimo glifosato preparatais, saugumo3; kadangi komerciniuose 
purškiamojo glifosato preparatuose naudojami priedai ir jų mišiniai gali pasirodyti esą 
toksiškesni nei vien tik veiklioji medžiaga4;

N. kadangi Sąjunga jau pašalino iš rinkos priedą glifosatą, žinomą kaip polietoksiluoto 
lajaus aminas, kilus susirūpinimui dėl jo toksiškumo; kadangi, nepaisant to, problemų 
keliančius priedus ir mišinius vis dar gali būti leidžiama naudoti šalyse, kuriose 
auginami genetiškai modifikuoti kukurūzai (kaip šiuo metu yra Argentinoje, Kanadoje 
ir Japonijoje);

O. kadangi informacija apie herbicidų ir jų metabolitų liekanų koncentraciją yra būtina 

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.
2 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 

dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

3 EFSA išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido glifosato rizikos vertinimo tarpusavio 
peržiūros. EFSA leidinys, 2015 m.; 13 (11):4302, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666


nuodugniam herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimui 
atlikti; kadangi laikoma, kad liekanos, liekančios po purškimo herbicidais, nepatenka į 
EFSA GMO specialistų grupės kompetencijos sritį; kadangi nebuvo atliktas liekanų, 
likusių po genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ar trijų jų 
derinių purškimo herbicidais, vertinimas;

P. kadangi, be kita ko, papildomų herbicidų metabolitai, esantys ant augalų su sukauptais 
transformacijos įvykiais, gali skirtis nuo metabolitų, esančių ant motininio augalo, ir 
EFSA neatsižvelgė į tai savo vertinime;

Q. kadangi, remiantis nepriklausomo tyrimo duomenimis1, EFSA turėjo paprašyti 
pareiškėjo pateikti lauko tyrimų, kuriuos atliekant buvo naudojama didžiausia herbicidų 
dozė, kuriai augalai gali būti atsparūs, duomenis; kadangi iš tų augalų gauta medžiaga 
turėjo būti vertinama atsižvelgiant į toksinį poveikį organams, imuninės sistemos 
reakcijas ir toksinį poveikį reprodukcijai, kartu turint omenyje kombinatorinį poveikį su 
kitais augalo junginiais ir Bt toksinais;

R. kadangi, remiantis 2019, 2020 ir 2021 m. suderinta daugiamete Sąjungos kontrolės 
programa, valstybės narės neprivalo matuoti gliufozinato ar glifosato liekanų 
koncentracijos importuojamuose kukurūzuose, kad patikrintų, ar laikomasi reikalavimų 
dėl didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos2; kadangi negalima užtikrinti, kad 
glifosato ir gliufozinato liekanos genetiškai modifikuotuose kukurūzuose Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21 ar trijuose jų deriniuose atitiktų Sąjungos didžiausią 
leidžiamąją liekanų koncentraciją;

Demokratinio teisėtumo trūkumas

S. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2019 m. sausio 14 d. vykusį balsavimą 
nepateikė nuomonės, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas kvalifikuota 
valstybių narių balsų dauguma;

T. kadangi tiek aiškinamajame memorandume dėl 2015 m. balandžio 22 d. pateikto 
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės uždrausti arba 
apriboti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijoje, 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 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 

1 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20
Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, p. 6.

2 2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/555 (OL L 92, 
2018 4 10, p. 6).

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf


nedemokratišką1;

U. 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. 178/20023 nustatytais bendraisiais 
principais, siekiama nustatyti pagrindą, kuriuo būtų leidžiama 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, kartu užtikrinant 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3. prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4. ragina Komisiją nesuteikti leidimo importuoti bet kokių maistui ar pašarams skirtų 
genetiškai modifikuotų augalų, kurie yra atsparūs herbicidui, kurio neleidžiama naudoti 
Sąjungoje, šiuo atveju – gliufozinatui;

5. ragina Komisiją nesuteikti leidimo jokiems herbicidams atspariems genetiškai 
modifikuotiems augalams, jeigu neatliktas visapusiškas liekanų po purškimo 
papildomais herbicidais, metabolitais ir jų komercinių formulių preparatais, 
naudojamais auginimo šalyse, vertinimas;

6. ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų liekanų 
rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos 
vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamą genetiškai modifikuotą augalą ketinama 
auginti Sąjungoje, ar importuoti maistui ir pašarams;

7. ragina Komisiją nesuteikti leidimo jokiems deriniams su sukauptais transformacijos 
įvykiais, jeigu EFSA neatliko nuodugnaus jų vertinimo, remdamasi išsamiais pareiškėjo 
pateiktais duomenimis;

8. ragina EFSA toliau vystyti ir sistemingai taikyti metodus, kurie padėtų nustatyti žinomą 
ir numatomą genetiškai modifikuotų organizmų su sukauptais transformacijos įvykiais 
nepageidaujamą poveikį, pavyzdžiui, susijusį su Bt toksinų adjuvantinėmis savybėmis;

9. 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;

10. ragina Komisiją sustabdyti bet kokio įgyvendinimo sprendimo, susijusio su paraiškomis 

1 Žr., pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginę kalbą, įtrauktą į kitos 
kadencijos Europos Komisijai skirtas politines gaires (Strasbūras, 2014 m. liepos 15 d.), 
arba 2016 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį (Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.).

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



dėl leidimo naudoti GMO, įgyvendinimą, kol leidimų teikimo procedūra nebus 
persvarstyta taip, kad pagal ją būtų panaikinti dabartinės procedūros, kuri pasirodė 
esanti netinkama, trūkumai;

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

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


