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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES teisės aktų dėl GMO, konkrečiai Direktyvos 2001/18/EB ir Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 bei Reglamento (EB) 1830/2003, įgyvendinimo
(2008/2306(INI)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką1, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų2, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų susekamumo ir ženklinimo bei iš 
genetiškai modifikuotų organizmų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo3, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją 
ištaisyti (atlyginti)4, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 5 d. Antrąją Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl valstybių narių patirties su GMO, kurie buvo pateikti į rinką pagal 
Direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į 
aplinką (COM(2007)0081),

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 25 d. Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų įgyvendinimo (COM(2006)0626),

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 17 d.  Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir 
iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo, iš dalies 
pakeičiančio Direktyvą 2001/18/EB, įgyvendinimo (COM(2008(0560), 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas, priimtas 2008 m. gruodžio 4 d.,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6 0000/2008),

A. kadangi ES yra nustačiusi visapusę teisinę sistemą, reglamentuojančią genetiškai 
                                               
1 OL L 106, 2001 4 17, p. 1.
2 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
3 OL L 268, 2003 10 18, p. 24.
4 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
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modifikuotus organizmus (GMO), vadovaudamasi atsargumo principu; kadangi dabar ES 
reikėtų sutelkti dėmesį į šios teisinės sistemos įgyvendinimą, 

B. kadangi visos valstybės narės jau perkėlė Direktyvą 2001/18/EB į nacionalinę teisę,

C. kadangi mažiau nei 10 leidimų GMO išduota pagal Direktyvą 2001/18/EB ir mažiau nei 
10 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003; kadangi šie leidimai susiję tik su GMO 
importu, o ne jų auginimu, 

D. kadangi leidimų auginti GMO nebuvo išduota nuo 1998 m. nei pagal Direktyvą 
2001/18/EB, nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003,

E. kadangi šiuo metu ES leidimai yra išduoti mažiau nei 30 GMO produktų ar iš jų 
pagamintų produktų, tokių kaip medvilnė, kukurūzai,  rapsai, biomasė, sojos pupelės, 
cukriniai runkeliai – beveik vien tik jų importui.

F. kadangi ES jėga glūdi kokybiškoje žemdirbystėje, aprūpinančioje gyventojus kokybiškais 
produktais; kadangi šią jėgą reikia dar labiau stiprinti, 

G. kadangi ES labai svarbu apsaugoti savo biologinę įvairovę, 

H. kadangi, remiantis 2008 m. paskelbtais specialaus Eurobarometro tyrimo duomenimis, 58 
proc. visų Europos gyventojų prieštarauja GMO naudojimui žemės ūkyje, ir tik 21 proc. 
tokiam naudojimui pritaria, 

I. kadangi GMO, visų pirma jų auginimas, kelia diskusijas ir šie klausimai svarstomi 
visuomenėje bei mokslininkų bendruomenėje; kadangi visuomenė į GMO dažnai reaguoja 
labai emocingai ir ne visada remdamasi moksliniais įrodymais, 

J. kadangi valstybės narės turėtų artimiau bendradarbiauti tarpusavyje GMO klausimais; 
kadangi valstybės narės turėtų šį klausimą spręsti ne politiniu, o praktiniu ir racionaliu 
būdu,

Leidimų išdavimo procedūra

1. Pabrėžia poreikį didinti skaidrumą Europos ir nacionaliniu lygmeniu, visų pirma aplinkos 
ir sveikatos požiūriu, kad piliečiai labiau pasitikėtų leidimų išdavimo tvarka; 

2. Pažymi, kad dėl ES leidimų išdavimo tvarkos susiduriama su nemenkais vėlavimais ir kad 
daugiau nei 50 prašymų išduoti leidimą laukia savo eilės; ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad tokių pernelyg didelių vėlavimų būtų išvengta; 

3. Pažymi, kad leidimo išdavimo procedūros metu niekada nepavyksta pasiekti kvalifikuotos 
balsų už arba prieš daugumos nei Reguliavimo komitete, nei Taryboje ir kad galiausiai 
sprendimą dėl leidimo priima Komisija; todėl ragina valstybes nares vykdyti savo 
įsipareigojimus, kad tokios padėties būtų išvengta; 

Rizikos aplinkai vertinimo derinimas
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4. Pabrėžia svarbą toliau derinti GMO keliamos rizikos aplinkai vertinimo praktiką ir 
metodus, visų pirma dėl to, kad remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, aplinkos 
vertinimas nėra centralizuotas – Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) jį paveda 
valstybei narei; 

5. Pabrėžia poreikį toliau plėtoti rizikos aplinkai vertinimą, visų pirma atkreipiant dėmesį į 
poveikį netikslinėms rūšims, galimą ilgalaikį poveikį, taip pat į galimus herbicidų 
naudojimo pokyčių padarinius, kuriuos sukelia herbicidams atsparūs genetiškai 
modifikuoti augalai; 

6. Pritaria nuolatiniam EFSA rekomendacijų dėl aplinkos vertinimo persvarstymui 
Komisijos prašymu; pabrėžia, kad persvarstant svarbu atsižvelgti į pirmiau minėtus 
aspektus; 

7. Ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti šioms rekomendacijoms teisės normų galią; 

8. Ragina valstybes nares ir EFSA glaudžiau bendradarbiauti; pabrėžia poreikį valstybėms 
narėms labiau įsitraukti į rizikos vertinimo procesus; ragina Komisiją ir valstybes nares 
padidinti EFSA skiriamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius; 

Socialiniai ir ekonominiai kriterijai

9. Pabrėžia, kad rizikos valdymo procese svarbu atsižvelgti į socialinius ir ekonominius 
aspektus, kaip antai naudą ir žalą ūkininkams, vartotojams, visai visuomenei, Europos 
žemės ūkiui bei skirtingiems ekonomikos sektoriams (pvz., maisto sektoriui). 

10. Pažymi, kad pagal dabartinę leidimo išdavimo procedūrą yra galimybė atsižvelgti į kitus 
pagrįstus faktorius; laikosi nuomonės, kad socialiniai ir ekonominiai sumetimai turėtų būti 
laikomi kitais pagrįstais faktoriais; 

11. Ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ES lygmens metodiką svarbiems socialiniams
ir ekonominiams kriterijams nustatyti; 

Informacija

12. Pabrėžia poreikį gerokai patobulinti visuomenės informavimą; ragina valstybes nares ir 
Komisiją rengti informacines kampanijas, siekiant pagilinti visuomenės žinias bei 
supratimą, kad piliečių pasirinkimas būtų grįstas turima informacija; 

13. Pabrėžia, jog žiniasklaidos visuomenei teikiama informacija apie GMO turėtų būti 
moksliškai pagrįsta; 

Sambūvis

14. Pabrėžia poreikį užtikrinti veiksmingą ūkininkų ir vartotojų laisvę, renkantis iš tradicinių, 
organinių ir genetiškai modifikuotų gaminių; 

15. Pažymi, kad 2005 m. visas ES auginamų genetiškai modifikuotų kukurūzų plotas sudarė 
55 000 ha ir kad 2008 m. jis siekė daugiau nei 100 000 ha, t. y. 1,19 proc. viso ES 



PE418.031v01-00 6/7 PR\759501LT.doc

LT

auginamų kukurūzų ploto; pažymi, kad vienintelis genetiškai modifikuotas augalas, šiuo 
metu auginamas ES yra kukurūzai MON810; 

16. Pažymi, kad kai kurios valstybės narės yra patvirtinusios nacionalines priemones dėl 
sambūvio, remdamosi Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnio 1 dalimi; siūlo Komisijai 
kuo greičiau patvirtinti  pažangos įgyvendinant nacionalines priemones dėl sambūvio
ataskaitą; 

17. Laikosi nuomonės, kad sambūvio taisyklėmis turėtų būti įtvirtintos aiškios nuostatos dėl 
atsakomybės; 

18. Laikosi nuomonės, kad sambūvio taisyklėse taip pat turėtų būti atsižvelgta į bitininkų 
interesus; 

19. Ragina valstybes nares, dar nepatvirtinusias sambūvio priemonių, patvirtinti tokias 
priemones nedelsiant; 

20. Tačiau yra įsitikinęs, kad tolesnis sambūvio taisyklių derinimas ES lygmeniu yra būtinas; 

Sėklų ženklinimo ribos 

21. Reiškia didelį susirūpinimą, kad nenustatytos konkrečios genetiškai modifikuotų sėklų,
esančių įprastinių sėklų sudėtyje, ribos; 

22. Ragina Komisiją nedelsiant patvirtinti tokias ribas, remiantis Direktyvos 2001/18/EB 21 
straipsnio 2 dalimi; 

23. Laikosi nuomonės, kad tokios ribos turėtų būti nustatytos kuo žemesnės; 

Zonos be GMO

24. Pažymi, kad pagal galiojančią leidimų išdavimo procedūrą yra galimybė imtis konkrečių 
priemonių jautriose vietovėse, įskaitant atitinkamų GMO auginimo draudimą, remiantis 
rizikos aplinkai vertinimu, pagrįstu moksline informacija; 

25. Pažymi, kad zonos be GMO taip pat gali būti įsteigtos savanorišku visų susijusių subjektų 
atitinkamoje vietovėje susitarimu; 

26. Pažymi, kad be nurodytų galimybių valstybėms narėms turi būti leidžiama visiškai 
uždrausti GMO auginimą ribotose geografinėse zonose, pavyzdžiui, „Natura 2000“ tinklui 
priklausančiose vietovėse; 

27. Komisijai ir valstybėms narėms siūlo teisiškai aiškiau apibrėžti zonas be GMO; 

o o

o

28. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
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vyriausybėms ir parlamentams. 
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