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„Monsanto“ prekiauti genetiškai modifikuotais kukurūzais, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Carola Twardella

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą iš naujo apsvarstyti savo sprendimą išduoti 
leidimą genetiškai modifikuotų bulvių ir kukurūzų veislėms, nurodydama principą, kad 
apskritai GMO naudojimui išlygos netaikomos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Pirmas peticijos aspektas yra susijęs su leidimu auginti „Amflora“ bulves.

Norėdama informuoti visuomenę apie pagrindinius aspektus, susijusius su leidimu auginti 
„Amflora“ bulves, Komisija kovo 2 d. paskelbė dokumentą „Klausimai ir atsakymai apie 
genetiškai modifikuotus organizmus (GMO)“1. Šiame dokumente Komisija savo sprendimą 
pagrindžia taip:
                                               
1 Raö tas/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr.



PE448.741v01-00 2/4 CM\829554LT.doc

LT

„Palanki Europos maisto saugos tarnybos (EMST) nuomonė dėl šių krakmolingų bulvių 
auginimo priimta 2006 m. vasario mėn. Ši nuomonė patvirtino 2004 m. palankią Švedijos 
nuomonę. Nuo to laiko Komisija labai atidžiai ir rimtai svarsto šią padėtį. Visų pirma
Komisija per 2008 m. gegužės 8 d. Kolegijos posėdį nusprendė prašyti, kad EMST pateiktų 
naują savo nuomonę. Tikslas – gauti naują ir autoritetingą nuomonę apie atsparumo 
antibiotikams žymimąjį geną (angl. ARM). Kolegija taip pat nurodė, kad jeigu nauja EMST 
nuomonė bus teigiama, reikėtų priimti atitinkamus sprendimus.
2009 m. birželio 1 d. EMST, bendradarbiaudama su Europos vaistų vertinimo agentūros ir 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro mokslininkais, pateikė naują, teigiamą nuomonę.
Kai šios nuomonės analizė buvo baigta, jau buvo prasidėjęs pereinamasis laikotarpis, 
Komisijai nustatytas dėl vėlavimo įgyvendinti Lisabonos sutartį. Todėl buvo nuspręsta, kad 
tikslingiau būtų, jei šis leidimas galiotų toliau, o įprastą darbą vėl tęstų nauja Kolegija.
Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas nagrinėtas labai nuodugniai, ir į tai, kad šiuo metu nėra 
iškeltų naujų mokslinių klausimų, kuriuos reikėtų vertinti išsamiau ir pakartotinai priimti 
mokslines nuomones, dabar yra tikslinga palikti šį leidimą galioti toliau. Tai taip pat atitinka 
atsakingos naujovės principą.“

Leidime auginti „Amflora“ bulves (Sprendimas 2010/135/ES) nustatytos tolesnės rizikos 
valdymo ir stebėsenos priemonės, siekiant užtikrinti, kad bet koks galimas neigiamas poveikis 
aplinkai būtų atidžiai stebimas ir šalinamas.
Atsakant į šią peticiją taip pat svarbu paminėti, kad Komisija jau turėjo galimybę informuoti 
Parlamentą apie įvairius šių leidimų aspektus, atsakydama į Parlamento klausimus (visų pirma 
žr. atsakymus į klausimus raštu 1956/10 ir 2754/10).

Antras peticijos aspektas yra susijęs su „Monsanto“ genetiškai modifikuotų kukurūzų 
veislėmis

Svarbu paaiškinti, kad priešingai peticijoje pateiktai informacijai, vienintelė genetiškai 
modifikuotų kukurūzų rūšis, kuri šiuo metu ES auginama komerciniams tikslams, yra 
genetiškai modifikuoti kukurūzai „MON 810“. Jų genai modifikuoti siekiant juos apsaugoti 
nuo kukurūzinio ugniuko, modifikavimas nesusijęs su atsparumu herbicidui „Round Up“.
Juos auginti leista 1998 m., šiuo metu yra daugiau kaip 150 įvairių šių genetiškai modifikuotų 
kukurūzų veislių, registruotų ES bendrajame žemės ūkio rūšių veislių kataloge. Šias veisles 
yra užregistravusios įvairios sėklininkystės įmonės. Ši informacija rodo, kad sėklininkystės 
įmonės iš tikrųjų tradicinio veisimo būdu genetiškai modifikuoja įvairias veisles, kurios yra 
prisitaikiusios prie įvairių agronominių regionų, kuriuose yra auginamos, sąlygų.
2009 m. MON810 kukurūzai buvo auginami penkiose valstybėse narėse: Ispanijoje, Čekijoje, 
Rumunijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje. Ispanijoje apie 80 proc. viso ES ploto yra naudojama 
MON810 auginti (apie 100 000 ha). Tačiau šešios valstybės narės (Austrija, Vengrija, 
Prancūzija, Graikija, Vokietija ir Liuksemburgas) ėmėsi apsaugos priemonių ir uždraudė 
auginti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON810 savo teritorijose.
Šiuo metu vyksta procedūra dėl ES leidimo atnaujinimo. 2009 m. rugpjūčio mėn. EMST 
priėmė palankią nuomonę ir Komisija, remdamasi komitologijos procedūra, svarsto, kokias 
tolesnes priemones taikyti.
Trečias peticijos aspektas yra susijęs su neigiamu GMO auginimo poveikiu tradiciniams arba 
ekologiškiems produktams
Būtinybė užtikrinti vartotojams ir gamintojams galimybę rinktis tarp įprastų, ekologiškų ir 
genetiškai modifikuotų produktų yra pagrindinis ES politikos aspektas. Neseniai tai patvirtinta 
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Komisijos priimta rekomendacija dėl nacionalinių sambūvio priemonių, kuriomis siekiama 
išvengti netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, rengimo gairių1

Šios rekomendacijos 1.1 punkte išdėstoma Komisijos nuomonė šiuo klausimu:
„GMO auginimas ES turi įtakos žemės ūkio produktų gamybos organizavimui. Viena vertus, 
galimas netyčinio genetiškai modifikuotų kultūrų atsiradimas genetiškai nemodifikuotose 
(tradicinėse ir ekologiškose) kultūrose kelia klausimą, kaip galima užtikrinti augintojo 
galimybę rinktis skirtingų rūšių produktus. Iš esmės ūkininkai turėtų turėti galimybę auginti 
pasirinktų rūšių žemės ūkio kultūras, t. y. genetiškai modifikuotas, tradicines ar ekologiškas 
kultūras. Šią galimybę reikėtų derinti su kai kurių ūkininkų ir ūkio subjektų pageidavimu 
užtikrinti, kad jų kultūrose būtų kuo mažiau GMO.

Kita vertus, klausimas taip pat susijęs su vartotojo pasirinkimu. Siekiant suteikti Europos 
vartotojams galimybę rinktis tarp genetiškai modifikuotų ir genetiškai nemodifikuotų maisto 
produktų, neužtenka vien tik tinkamai veikiančios atsekamumo ir ženklinimo sistemos, taip 
pat reikalingas žemės ūkio sektorius, kuris galėtų tiekti skirtingų rūšių produktus. Maisto 
pramonės įmonių gebėjimas vartotojui suteikti didelį pasirinkimą susijęs su žemės ūkio 
sektoriaus gebėjimu taikyti skirtingas gamybos sistemas.

Jei GMO kiekis atsitiktinai didesnis nei ES teisės aktuose nustatyta leistina riba, kultūrą, kuri 
turėjo būti genetiškai nemodifikuota, būtina žymėti kaip GMO turinčią kultūrą2. Dėl to galėtų 
būti prarandamos pajamos, nes sumažėtų genetiškai modifikuotos kultūros rinkos kaina arba 
būtų sunku ją parduoti. Be to, ūkininkai gali patirti papildomų išlaidų, jei jie turės įdiegti 
stebėsenos sistemas ir priemones, kuriomis siekiama sumažinti genetiškai modifikuotų ir 
genetiškai nemodifikuotų kultūrų susimaišymo lygį.

Tačiau tam tikrų žemės ūkio produktų, kaip antai ekologiškų, augintojai gali prarasti pajamas 
nebūtinai vien tik dėl ES teisės aktuose nustatytos 0,9 proc. ženklinimo ribos viršijimo. Kai 
kuriais atvejais ir priklausomai nuo rinkos paklausos bei atitinkamų nacionalinės teisės aktų 
nuostatų (pvz., kai kurios valstybės narės nustatė nacionalinius įvairių rūšių genetiškai 
nemodifikuotų produktų ženklinimo standartus) dėl GMO – net jei jų yra mažiau kaip 
0,9 proc. – pėdsakų konkrečiose maistinėse kultūrose ūkio subjektai, kurie norėtų tas kultūras 
rinkai teikti kaip GMO neturinčius produktus, gali patirti ekonominių nuostolių.
Be to, GMO įsimaišymas turi tam tikro poveikio atitinkamų kultūrų augintojams, kaip antai 
ekologiškų kultūrų augintojams3, taip pat galutiniam vartotojui4. Kadangi tokie produktai yra 
                                               
1 OL C 200, 2010 7 22, p. 1.
2 Pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 12 ir 24 straipsnius būtinybė ženklinti 
netaikoma maisto produktams ir (arba) pašarams, kurių sudėtyje yra medžiagos, kurios 
sudėtyje yra, kuri susideda ar yra pagaminta iš GMO, kurie sudaro ne daugiau kaip 0,9 proc.:
i) kiekvieno atskiro maisto ingrediento arba ii) maisto produkto, susidedančio iš vieno 
ingrediento, arba iii) pašarų ir kiekvieno pašarų produkto, iš kurio ji sudaryta, jei atsiradimas 
yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas.
3Pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 
ženklinimo, GMO nenaudojami ekologiškiems produktams gaminti, įskaitant kaip sėklos, 
maisto produktai ar pašarai (9 straipsnio 1 dalis). Juo siekiama kuo mažesnio GMO kiekio 
ekologiškuose produktuose (žr. 10 konstatuojamąją dalį).
4 COM(2009) 153 – Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui apie genetiškai 
modifikuotų kultūrų sambūvį su tradicinėmis ir ekologiškomis kultūromis
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dažnai brangesni, gali prireikti įdėti daugiau pastangų siekiant juos geriau atskirti nuo GMO ir 
užtikrinti su jais susijusią didesnę kainą. Be to, dėl vietinių apribojimų ir ypatumų kai kuriose 
geografinėse teritorijose poreikį atskirti GMO gali būti labai sunku ir brangu veiksmingai 
įgyvendinti.

Todėl būtina pripažinti, kad valstybės narės turi turėti pakankamai galimybių atsižvelgti į savo 
konkrečius regioninius ir nacionalinius poreikius, susijusius su GMO auginimu, siekiant 
užtikrinti kuo mažesnį GMO kiekį ekologiškose ir kitose kultūrose, jei pakankamo grynumo 
negalima užtikrinti kitomis priemonėmis.”

Išvados
Visų pirma Komisija nori pakartoti, kad ji mano, jog sveikatos ir aplinkos apsauga yra 
svarbiausias prioritetas, ir yra pasirengusi užtikrinti, kad genetiškai modifikuotos (GM) 
sėklos, maistas ir pašarai būtų leidžiami tik atliktus nuodugnų ir išsamų rizikos vertinimą, kad 
būtų galima daryti išvadas, jog nėra tikimybės, kad jie darys neigiamą poveikį žmogaus, 
gyvūnų sveikatai arba gamtai. ES teisės aktuose taip pat nustatyti stebėsenos ir kiti rizikos 
valdymo reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad pradėjus prekiauti GMO, neigiamas poveikis 
sveikatai ir aplinkai būtų tinkamai nustatytas ir valdomas.

2010 m. liepos 13 d. Komisija pristatė naują ES požiūrį į GMO auginimą, pasiūlydama teisės 
aktą, kuriame apibendrinamos nuostatos dėl ES moksliškai pagrįstos leidimų sistemos ir 
valstybių narių laisvės priimti sprendimus dėl GMO auginimo savo teritorijoje. Nauja 
rekomendacija, kurioje pripažįstama būtinybė vartotojams ir gamintojams suteikti galimybę 
rinktis tarp tradicinių, ekologiškų ir genetiškai modifikuotų produktų, yra svarbiausias šio 
naujo požiūrio aspektas.

Komisija artimiausiais mėnesiais ir metais sieks toliau tobulinti vertinimą ir stebėti, kaip 
auginami GMO. Komisija greitu laiku pradės kartu su valstybėmis narėmis dirbti, kad 
patobulintų saugumo aplinkai vertinimą, remdamasi EMST gairėmis, kurios turėtų būti 
paskelbtos 2010 m. lapkričio mėn. Komisija taip pat analizuoja, kaip dar labiau sustiprinti 
pateiktų rinkai GMO kultūrų aplinkos stebėseną.“


