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B8-0122/2018 

Europos Parlamento 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 

(2018/2568(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 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, projektą, 

– 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 11 straipsnio 

3 dalį ir 23 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. sausio 16 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 principai 11 ir 

13 straipsnius2,  

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2017 m. gegužės 18 d. priimtą 

nuomonę, kuri paskelbta 2017 m. birželio 29 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), 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose prieštaraujama dėl leidimo teikti 

rinkai genetiškai modifikuotus organizmus4, 

                                                 
1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1. 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
3 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
4 – 2014 m. sausio 16 d. Europos Parlamento 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 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti 

rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti arba 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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kurie iš jų pagaminti (P8_TA(2015)0456); 

– 2016 m. vasario 3 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 

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 pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 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, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai 

modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, 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 Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, 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 genetiškai modifikuotų kukurūzų 

MON 810 produktų pateikimo rinkai 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. rezoliuciją 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 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); 

– 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0215); 

– 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 

(P8_TA(2017)0214); 

– 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0341);  

– 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0377);  

– 2017 m. spalio 4 d. Europos Parlamento 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0378);  

– 2017 m. spalio 24 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, 
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– 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 Komisijos sprendimu 2007/702/EB buvo leista teikti rinkai maistą ir pašarus, 

kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 

59122; kadangi 2007 m. kovo 23 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pagal 

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

paskelbta 2007 m. balandžio 3 d.1 (vadinamoji pirmoji EFSA nuomonė);  

B. kadangi 2016 m. liepos 19 d. įmonės „Pioneer Overseas Corporation“ ir „Dow 

AgroSciences Ltd.“ (toliau – pareiškėjas) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 

23 straipsnius pateikė bendrą paraišką dėl leidimo pateikti rinkai maisto produktus ir 

pašarus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų 

kukurūzų 59122, atnaujinimo; kadangi paraiška taip pat apima produktų, kurių sudėtyje 

yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai 

siekiant juos naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, kaip ir bet kuriuos kitus 

kukurūzus, išskyrus auginimą; 

C. kadangi 2017 m. gegužės 18 d. EFSA pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 

straipsnius priėmė palankią nuomonę, kuri paskelbta 2017 m. birželio 29 d.2 

(vadinamoji antroji EFSA nuomonė); 

D. kadangi genetiškai modifikuoti kukurūzai 59122 sintetina CRY34Ab1 ir CRY35Ab1 

baltymus, kurie suteikia atsparumą kietasparniams Diabrotica genties vabzdžiams 

kenkėjams, pavyzdžiui, vakarinio lapgraužio lervoms, ir PAT baltymą, kuris suteikia 

atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra gliufozinato;  

E. kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas 

ir pašarai turi nedaryti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai ir kad 

Komisija, rengdama sprendimą, turi atsižvelgti į visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų 

nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu dalyku;  

                                                                                                                                                         
kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-Ø15Ø7-1, pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0396); 

– 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 × 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 (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0397); 

– 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 

(Priimti tekstai, P8_TA (2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
2 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
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F. kadangi valstybės narės per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį1 pateikė daug kritinių 

pastabų dėl pirmosios EFSA nuomonės ir jos, be kita ko, buvo susijusios su 

nepakankamu priežiūros planu, Bt toksinų poveikio netiksliniams organizmams rizika, 

trūkstamu pagrindu daryti išvadą, kad pašarai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų 

kukurūzų 59122, iš esmės ir maistiniu požiūriu yra lygiaverčiai pašarams iš komercinių 

kukurūzų ir lygiai tokie pat saugūs ir kad, turint mintyje 90 dienų tyrimus su žiurkėmis, 

tai, jog viso tyrimo metu buvo duodama tik vieno dydžio genetiškai modifikuotų 

kukurūzų 59122 dozė, pažeidžia atitinkamose EBPO gairėse pateiktas rekomendacijas;  

G. kadangi po to, kai pareiškėjas pateikė paraišką dėl pakartotinio leidimo išdavimo, EFSA 

buvo paprašyta įvertinti pareiškėjo pateiktus duomenis, įskaitant poveikio aplinkai po 

pateikimo rinkai stebėjimo ataskaitas ir 11 pirminių mokslinių tyrimų, paskelbtų 2007–

2016 m.; kadangi, remdamasi pačios atliktu pateiktų duomenų vertinimu, EFSA priėmė 

palankią nuomonę (pirmiau minėta antroji EFSA nuomonė), kurioje padarė išvadą, kad 

nenustatyta naujų pavojų ar pakitusio poveikio ir jokio naujo mokslinio netikrumo, dėl 

kurių pasikeistų pirminio kukurūzų 59122 rizikos vertinimo išvados2;  

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

pastabų dėl antrosios EFSA nuomonės3 , įskaitant, be kita ko, pastabą, kad vykdytas 

genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 stebėjimas negali duoti reikšmingų rezultatų 

dabartiniam vertinimui ir pašalinti su rizikos vertinimu, atliktu prieš išduodant leidimą, 

susijusio netikrumo, pvz, dėl poveikio aplinkai, ir kad genetiškai modifikuotiems 

kukurūzams 59122 taikytas stebėjimo metodas neatitinka Direktyvos 2001/18/EB VII 

priedo reikalavimų;  

I kadangi viena valstybė narė iškėlė klausimą, kodėl pareiškėjas nepateikė ir todėl EFSA 

neįvertino keleto viešų tyrimų, kuriuose įrodomas Cry baltymų imunogeniškumas 

pelėse, ir nurodė, kad susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su genetiškai modifikuotų 

kukurūzų 59122 sintetinamų Cry baltymų imunogeniškumu ir adjuvantiškumu, turėtų 

būti išspręsti prieš sutinkant atnaujinti leidimą;  

J. kadangi viena valstybė narė atkreipė dėmesį į tai, kad Sąjunga patvirtino Biologinės 

įvairovės konvenciją, taigi ir eksportuojančioms, ir importuojančioms šalims tenka su 

biologine įvairove susiję tarptautiniai įsipareigojimai ir todėl svarbu atsižvelgti į 

genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 importo į Sąjungą poveikį tiek Sąjungos, tiek 

auginimo šalių biologinei įvairovei; 

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

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytus atmetimo 

kriterijus4; kadangi gliufozinato patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. liepos 31 d.5; 

L. kadangi papildomų herbicidų naudojimas yra įprastos žemės ūkio praktikos auginant 

herbicidams atsparius augalus dalis, todėl galima tikėtis, kad derliuje visuomet bus 

                                                 
1 G priedas. Valstybių narių pastabos ir Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės atsakymai 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
3 G priedas. Valstybių narių pastabos ir Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės atsakymai 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526  
4 OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=LT 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=LT
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purkštų medžiagų liekanų, kurios yra neišvengiamos; kadangi įrodyta, kad herbicidams 

atspariems genetiškai modifikuotiems augalams naudojama daugiau papildomų 

herbicidų nei tokiems pat tradiciniams augalams1;  

M. kadangi nė vienoje iš EFSA nuomonių nebuvo įvertintos purškimo gliufozinatu 

liekanos; kadangi gliufozinato liekanų bus genetiškai modifikuotuose 

kukurūzuose 59122, importuotuose į Sąjungą maistui ir pašarams;  

N. kadangi maisto saugos požiūriu būtų nepriimtina ir taip pat labai nenuoseklu leisti 

importuoti gliufozinatui atsparius genetiškai modifikuotus kukurūzus, turint mintyje tai, 

kad dėl toksinio poveikio reprodukcijai leidimas naudoti gliufozinatą Sąjungoje baigia 

galioti 2018 m. liepos 31 d.2; 

O. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir 

gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2018 m. sausio 16 d. vykusį balsavimą 

nusprendė nuomonės neteikti; kadangi 12 valstybių narių balsavo „prieš“, o 12 

valstybių narių, kuriose gyvena tik 38,83 proc. Sąjungos gyventojų, balsavo „už“ ir 

keturios valstybės narės susilaikė; 

P. kadangi Komisija ne vieną kartą apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo 

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ji turėdavo priimti sprendimus dėl leidimų be Maisto 

grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto paramos ir kad dokumentų 

sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą – tai retai taikoma visos 

procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų maisto 

produktų ir pašarų leidimų; kadangi Komisijos pirmininkas J. C. Juncker taip pat jau yra 

pasmerkęs šią praktiką kaip nedemokratišką3; 

Q. 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; 

R. kadangi Reglamento (ES) Nr. 82/2011 14 konstatuojamojoje dalyje tvirtinama, kad 

Komisija turėtų kiek įmanoma stengtis neprieštarauti bet kokiai vyraujančiai pozicijai, 

kuri susiformuotų apeliaciniame komitete ir pagal kurią įgyvendinimo aktas, visų pirma 

tokiais jautriais klausimais kaip vartotojų sveikata, maisto sauga ir aplinka, būtų 

pripažįstamas netinkamu; 

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 Europos 

                                                 
1 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
2 G priedas. Valstybių narių pastabos ir Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupės atsakymai 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002 
3 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). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
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Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/20021nustatytais 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; 

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 išdavimo procedūra, kad pagal ją būtų panaikinti dabar 

galiojančios procedūros, kuri pasirodė esanti netinkama, trūkumai; 

5. ragina atsakingus teisės aktų leidėjus paspartinti darbą rengiant Komisijos pasiūlymą, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, skubos tvarka ir užtikrinti, 

kad jeigu, be kita ko, Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas 

nepateiktų nuomonės dėl auginimui arba maistui ir pašarams skirtų GMO patvirtinimo, 

Komisija atsiimtų pasiūlymą; 

6. ragina, ypač Komisiją, neleisti importuoti jokių genetiškai modifikuotų maistui ar 

pašarams skirtų augalų, kurie yra atsparūs papildomam herbicidui, kuris yra uždraustas 

ar netrukus bus uždraustas Sąjungoje;  

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

vyriausybėms ir parlamentams. 

                                                 
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 


