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B8-0293/2017 

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 modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-

GHØØ5-8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto 

(D050182 – 2017/2675(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 modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5-8), kurie iš jos 

sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (D050182),  

– 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, 

9 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto, nurodyto 

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje, 2017 m. kovo 27 d. vykusį balsavimą, 

kuriuo buvo nuspręsta 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) 2016 m. rugsėjo 21 d. priimtą 

nuomonę, kuri paskelbta 2016 m. spalio 21 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), 

                                                 
1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1. 
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
3 Paskelbta: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586. 
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– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose buvo prieštaraujama leidimui 

naudoti genetiškai modifikuotus organizmus1, 

– 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 2011 m. kovo 25 d. įmonė „Bayer“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 

17 straipsnius pateikė Nyderlandų kompetentingai institucijai paraišką dėl maisto 

produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kuriuose yra GHB119 medvilnės, kurie iš 

jos sudaryti ar pagaminti, pateikimo rinkai; kadangi paraiška taip pat apima produktų, 

kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos GHB119 medvilnės arba kurie iš jos 

                                                 
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 (P8_TA(2015)0456), 

– 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 (P8_TA(2016)0040), 

– 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 (P8_TA(2016)0039), 

– 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 

(P8_TA(2016)0038), 

– 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, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, 

projekto (P8_TA(2016)0271), 

– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų 

(Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0272), 

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti 

rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklas, projekto (P8_TA(2016)0388), 

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į 

rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktus projekto (P8_TA(2016)0389), 
– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai 

modifikuotų kukurūzų Bt11 sėklų pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0386), 

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai 

modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0387), 

– 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 (P8_TA(2016)0390), 

– 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 (P8_TA(2017)0123). 
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sudaryti, pateikimą rinkai siekiant juos naudoti kitais tikslais nei maistui ir pašarams, 

kaip ir bet kuri kita medvilnė, išskyrus auginimą; 

B. kadangi 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pagal 

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius priėmė palankią nuomonę, kuri 

paskelbta 2016 m. spalio 21 d.1; 

C.  kadangi genetiškai modifikuotas organizmas, turintis unikalų atpažinties kodą BCS-

GHØØ5-8, priskirtas GHB119 medvilnei, kaip nurodoma paraiškoje, sintetina PAT 

baltymą, kuris suteikia atsparumą amonio gliufozinato herbicidams, ir Cry2Ae baltymą, 

kuris suteikia apsaugą nuo tam tikrų drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų; kadangi 

suteikus leidimą importuoti šią medvilnę į Sąjungą neabejotinai būtų sudarytos sąlygos 

padidinti jos auginimą kitose pasaulio dalyse, atitinkamai padidinant amonio 

gliufozinato herbicidų naudojimą; 

D. kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų, todėl atitinka 

Reglamente (EB) Nr. 1107/20092 nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi gliufozinato 

patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. liepos 31 d.; 

E. kadangi nepriklausomuose moksliniuose tyrimuose reiškiamas susirūpinimas dėl didelių 

lyginamojo vertinimo trūkumų, pvz., dėl to, kad, nors daugelio junginių sudėtyje rasta 

statistiniu požiūriu labai didelių skirtumų, nebuvo manoma, kad reikia atlikti tolesnį 

tyrimą; yra susirūpinęs dėl rimtų toksikologinio vertinimo trūkumų, pvz., dėl to, kad 

buvo svarstomas tik vienas Bt toksinų veikimo būdas, kad nebuvo atlikta tyrimų dėl 

kombinatorinio poveikio ar vertinimų dėl pesticidų liekanų; taip pat yra susirūpinęs dėl 

negalutinio vertinimo dėl galimo poveikio imuninei sistemai3; 

F. kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį valstybės narės pateikė daug kritinių 

pastabų; kadangi minėtos pastabos, be kita ko, susijusios su tuo, kad: trūksta duomenų 

dėl herbicidų ir metabolitų liekanų GM augaluose ir sėklose, kurie naudojami maistui ir 

(arba) pašarams, identifikavimo ir kiekybinio nustatymo, rizikos aplinkai vertinime ir 

aplinkos stebėsenos plane, susijusiame su, be kita ko, išsiskiriančiomis nuomonėmis dėl 

to, ar Europoje pranešta apie giminingus laukinius augalus, aptikta trūkumų, arba 

trūksta duomenų apie importuotos sėklos daigumą, taip pat neatsižvelgta į jokį 

nenumatytą poveikį; kadangi, be to, kai kuriuose pastabose buvo kritikuojama apskritai 

labai prasta duomenų bazė ir, konkrečiau, tai, kad buvo atsižvelgta tik į labai ribotą 

skaičių tyrimų, ir tai, kad, pvz., neatliktas tinkamas GHB119 medvilnės sodinamosios 

medžiagos toksiškumo tyrimas, taip pat jokie tinkami tyrimai dėl GM medvilnės 

poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai, ir tai, kad pateiktas mitybos tyrimas nebuvo 

laikomas priimtinu4; 

G. kadangi, nepaisant visų minėtų susirūpinimą keliančių klausimų, EFSA nemano, kad 

reikia kokios nors stebėsenos po pateikimo rinkai, taikomos maistui ir (arba) pašarui, 

gautiems iš GHB119 medvilnės; 

                                                 
1 Paskelbta: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586. 
2 OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 
3 Bauer-Panskus/Then: „Testbiotech comment on the Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2011-

96) for the placing on the market of genetically modified insect-resistant and herbicide-tolerant cotton GHB119 

from Bayer CropScience AG“, paskelbta: https://www.testbiotech.org/node/1860. 
4 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA -Q-2011-00311. 
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H. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir 

gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. kovo 27 d. vykusį balsavimą 

nusprendė nuomonės neteikti; kadangi 15 valstybių narių balsavo „prieš“ ir tik 11 

valstybių narių, sudarančios tik 38,69 proc. Sąjungos gyventojų, balsavo „už“, o 2 

valstybės narės susilaikė; 

I. kadangi tiek aiškinamajame memorandume dėl 2015 m. balandžio 22 d. pateikto 

pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamos Reglamento (EB) 

Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai 

modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą 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 turėjo priimti sprendimus dėl leidimų negaudama valstybių narių komiteto 

nuomonės ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį 

sprendimą, – tai apskritai rimta išimtis kalbant apie procedūrą kaip apie visumą  – tapo 

norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų 

leidimų; kadangi Komisijos pirmininkas J. C. Juncker jau ne kartą pasmerkė šią 

praktiką kaip nedemokratišką1; 

J. 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. 1829/2003, ir paragino Komisiją jį atsiimti ir pateikti 

naują pasiūlymą; 

K. kadangi 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, 14 

konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodoma, kad: „svarstydama kitų įgyvendinimo aktų 

projektų, susijusių su ypatingai jautriais sektoriais, visų pirma mokesčių, vartotojų 

sveikatos, maisto saugos ir aplinkos apsaugos, priėmimo klausimą, Komisija, siekdama 

rasti suderintą sprendimą, kiek įmanoma, stengsis neprieštarauti bet kokiai prieš 

įgyvendinimo akto tinkamumą nukreiptai vyraujančiai pozicijai, kuri gali susiformuoti 

apeliaciniame komitete“2; 

1. mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) 

Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus; 

2. mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis 

nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis 

Reglamente (EB) Nr. 178/20023 nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti 

pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir 

gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį kalbant apie genetiškai modifikuotą 

maistą ir pašarus, sykiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą; 

                                                 
1 pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginėje kalboje, įtrauktoje į kitos kadencijos Europos 

Komisijai skirtas politines gaires (2014 m. liepos 15 d., Strasbūras), arba 2016 m. pranešime apie Sąjungos 

padėtį (2016 m. rugsėjo 14 d., Strasbūras). 
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
3 OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 
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3. prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą; 

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

dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, įgyvendinimą, iki kol bus taip 

persvarstyta leidimų teikimo procedūra, kad pagal ją būtų panaikinti dabar galiojančios 

procedūros, kuri pasirodė esanti netinkama, trūkumai; 

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 


