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Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas 
pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A5547-127 
(ACS-GMØØ6-4), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (D084951/01 
– 2022/2930(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai 
produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A5547-127 (ACS-GMØØ6-
4), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projektą (D084951/01),

– 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 
Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas per 2022 m. spalio 27 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) 2022 m. gegužės 4 d. priimtą 
ir 2022 m. birželio 20 d. paskelbtą nuomonę3,

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas, kuriomis prieštaraujama leidimui naudoti 
genetiškai modifikuotus organizmus (toliau – GMO)4, 

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
2 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
3 Scientific opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of 

genetically modified soybean A5547-127 for renewal authorisation under Regulation (EC) 
No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-020), EFSA Journal, 2022, 20(6): 7340, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7340. 

4 Per aštuntąją kadenciją Parlamentas priėmė 36 rezoliucijas, kuriose prieštaraujama leidimui 
naudoti GMO. Be to, per devintąją kadenciją Parlamentas priėmė šias rezoliucijas:

– 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 MZHG0JG (SYN-
ØØØJG-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 202, 2021 5 28, 
p. 11). 

– 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7340
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leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A2704-12 
(ACS-GMØØ5-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 202, 
2021 5 28, p. 15).

– 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuotų 
kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 
ir DAS-40278-9 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (OL C 202, 
2021 5 28, p. 20).

– 2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (OL 
C 208, 2021 6 1, p. 2).

– 2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 89788 
(MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 208, 2021 6 1, 
p. 7).

– 2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 MON 89034 × 1507 × 
NK603 × DAS-40278-9 ir jų subkombinacijų MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × 
NK603 × DAS-40278-9 ir NK603 × DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų 
pagaminti, projekto (OL C 208, 2021 6 1, p. 12).

– 2019 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, 
kuriuose yra dvi, trys, keturios ar penkios modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 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 (OL 
C 208, 2021 6 1, p. 18).

– 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 × 
A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 323, 2021 8 11, p. 7).

– 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 MON 87427 × 
MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų arba 
trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie 
iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo 
sprendimas (ES) 2018/1111, projekto (OL C 415, 2021 10 13, p. 2).

– 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), 
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 415, 2021 10 13, p. 8).

– 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ir genetiškai modifikuotų 
kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 87460, MON 89034, 
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

MIR162 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba 
pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (OL 
C 415, 2021 10 13, p. 15).

– 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 87751 × MON 87701 × 
MON 87708 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 445, 
2021 10 29, p. 36).

– 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 87427 ×MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, 
sudarytų iš dviejų arba trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR162 ir MON 87411 
genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, projekto (OL C 445, 2021 10 29, p. 43).

– 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 
(SYN-IR6Ø4-5), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 445, 
2021 10 29, p. 49).

– 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 88017 (MON-88Ø17-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL 
C 445, 2021 10 29, p. 56).

– 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
MON 89034 (MON-89Ø34-3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL 
C 445, 2021 10 29, p. 63).

– 2021 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 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 GHB614 × T304-40 × 
GHB119, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (OL C 474, 2021 11 24, 
p. 66).

– 2021 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 MZIR098 (SYN-ØØØ98-
3), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 474, 2021 11 24, p. 74).

– 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl 
leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų sojų DAS-81419-2, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 projekto (OL C 99, 2022 3 1, p. 45).

– 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 DAS-81419-2 × DAS–44406–
6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 99, 2022 3 1, p. 52).

– 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų 
arba trijų atskirų 1507, MIR162, MON810 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių 
kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, projekto (OL C 99, 2022 3 1, p. 59).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.099.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2022:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.099.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2022:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.099.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2022:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.099.01.0045.01.ENG&toc=OJ:C:2022:099:TOC
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– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 
dėl rezoliucijos,

A. kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/81/ES5 buvo leista teikti rinkai 
maistą ir pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A5547-127, kurie iš jų 
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti; kadangi tas leidimas apėmė ir kitų nei maistas ar 
pašarai produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų arba kurie iš jų 
sudaryti, pateikimą rinkai naudoti pagal tą pačią paskirtį kaip ir bet kurias kitas sojas, 

– 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt 11 
(SYN-BTØ11-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 99, 2022 3 1, 
p. 66).

– 2022 m. vasario 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 GMB151 (BCS-GM151-6), 
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 342, 2022 9 6, p. 22).

– 2022 m. vasario 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas 
leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 
GHB614 (BCS-GHØØ2-5), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (OL 
C 342, 2022 9 6, p. 29).

– 2022 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 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 GHB811 (BCS-GH811-
4), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (OL C 347, 2022 9 9, p. 48).

– 2022 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti 
rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų 73496 (DP-Ø73496-
4), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 347, 2022 9 9, p. 55).

– 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją 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 87769 × MON 89788, 
kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (OL C 434, 2022 11 15, p. 42).

– 2022 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo leidžiama teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 
DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš 
dviejų arba trijų atskirų DP4114, MON 810, MIR604 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, 
kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, projekto (Priimti tekstai, P9_TA(2022)0257).

– 2022 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2022 m. gegužės 19 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/797, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra 
genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 × DAS-40278-9 ir jų subkombinacija T25 × 
DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (Priimti tekstai, 
P9_TA(2022)0258).

5 2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/81/ES, kuriuo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, 
kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų A5547–127 (ACS-GMØØ6–4), kurie iš jų 
sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (OL L 40, 2012 2 14, p. 10).
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išskyrus auginimą;

B. kadangi 2020 m. gruodžio 10 d. Vokietijoje įsisteigusi bendrovė „BASF SE“ Jungtinėse 
Valstijose įsisteigusios bendrovės „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC“ vardu 
pateikė Komisijai prašymą atnaujinti tą leidimą;

C. kadangi 2022 m. gegužės 4 d. EFSA priėmė palankią nuomonę dėl leidimo genetiškai 
modifikuotoms sojoms atnaujinimo ir ši nuomonė buvo paskelbta 2022 m. birželio 
20 d.;

D. kadangi genetiškai modifikuotos sojos yra atsparios amonio gliufozinato turintiems 
herbicidams;

Nepakankamas papildomų herbicidų vertinimas

E. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 503/20136 reikalaujama įvertinti, 
ar numatoma žemės ūkio praktika daro įtaką tiriamų taškų rezultatams; kadangi pagal tą 
įgyvendinimo reglamentą tai ypač svarbu herbicidams atspariems augalams; 

F. kadangi ne vienu tyrimu įrodyta, kad auginant herbicidams atsparius genetiškai 
modifikuotus kultūrinius augalus dažniau naudojami papildomi herbicidai, labiausiai dėl 
to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių7; kadangi dėl to reikia numatyti, kad 
genetiškai modifikuotos sojos bus apdorojamos didesnėmis gliufozinato dozėmis ir tai 
bus daroma ne vieną kartą, todėl jų derliuje gali būti didelis gliufozinato liekanų ir jo 
skilimo produktų (toliau – metabolitai) kiekis;

G. kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų 
(1B kategorija), todėl atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1107/20098 nustatytus paraiškos atmetimo kriterijus; kadangi leidimas Sąjungoje 
naudoti gliufozinatą baigė galioti 2018 m. liepos 31 d.9; 

H. kadangi laikoma, jog herbicidų liekanų ir metabolitų, randamų genetiškai 
modifikuotuose augaluose, vertinimas nėra EFSA genetiškai modifikuotų organizmų 
specialistų grupės kompetencijos sritis, todėl jis nėra atliekamas vykdant GMO 
autorizacijos procedūrą; kadangi tai yra problema, nes pati genetinė modifikacija gali 

6 2013 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 503/2013 dėl paraiškų 
genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų leidimams gauti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir iš dalies jį keičiančius Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 641/2004 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 157, 2013 6 8, p. 1).

7 Žr., pavyzdžiui, Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: 
Overview and Impact, Environmental Management, January 2016, 57(1), p. 31–48, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, ir Benbrook, C. M., Impacts of genetically 
engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences 
Europe, 28 September 2012, Vol. 24(1), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24. 

8 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).

9 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-
substances/?event=search.as 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
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turėti įtakos tam, kaip atitinkamas genetiškai modifikuotas augalas suskaidys 
papildomus herbicidus, taip pat jų metabolitų sudėčiai, taigi ir jų toksiškumui;

Valstybių narių pastabos

I. kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį valstybės narės pateikė EFSA 
pastabų10; kadangi tos kritinės pastabos yra susijusios su tuo, kad trūksta informacijos 
toksikologiniam vertinimui ir fenotipiniam apibūdinimui, kuris būtinas rizikos aplinkai 
vertinimui užbaigti, kad toksikologinis vertinimas turi trūkumų, pavyzdžiui, susijusių su 
neaiškiu herbicidų traktavimu ir informacijos apie užterštumą svetima genetine 
medžiaga stoka, taip pat kad genetiškai modifikuotų sojų stebėsenos ataskaitos leidimo 
galiojimo laikotarpiu turi esminių trūkumų; 

Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų laikymasis

J. kadangi Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo teisės į maistą klausimais 2017 metų 
ataskaitoje nustatyta, kad pavojingi pesticidai katastrofiškai veikia visų pirma 
besivystančių šalių gyventojų sveikatą11; kadangi Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslas Nr. 3.9 – iki 2030 m. iš esmės sumažinti mirčių ir ligų, kurias sukelia pavojingos 
cheminės medžiagos, skaičių ir oro, vandens ir dirvožemio taršą bei užterštumą12; 
kadangi leidus importuoti genetiškai modifikuotas sojas padidėtų šios kultūros, kuri 
sukurta apdorojimui gliufozinatu, paklausa, taigi padidėtų poveikis darbuotojams ir 
aplinkai trečiosiose šalyse; kadangi ypatingą susirūpinimą kelia rizika dėl padidėjusio 
poveikio darbuotojui, kuris turi sąlytį su herbicidams atspariais genetiškai modifikuotais 
kultūriniais augalais, ir aplinkai, atsižvelgiant į tai, kad naudojama daugiau herbicidų;

K. kadangi, nors nuo 2018 m. liepos mėn. pabaigos gliufozinatą naudoti Sąjungoje 
neleidžiama, duomenys rodo, kad nuo 2020 metų jis buvo eksportuojamas iš Sąjungos į 
Braziliją, Argentiną, Jungtines Valstijas, Kanadą ir Japoniją13, ir visos šios šalys turi 
leidimą auginti genetiškai modifikuotas sojas14;

L. kadangi miškų naikinimas yra viena pagrindinių biologinės įvairovės nykimo priežastis; 
kadangi naudojant žemę ir keičiant žemės naudojimo paskirtį (daugiausia dėl miškų 
naikinimo) išsiskiriantis išmetalų kiekis yra antra pagal dydį klimato kaitos priežastis po 
iškastinio kuro deginimo15; kadangi Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas Nr. 15 
yra iki 2020 m. sustabdyti miškų naikinimą16; kadangi miškai atlieka daugiafunkcį 

10 Valstybių narių pastabos pateikiamos portale OpenEFSA: https://open.efsa.europa.eu/. 
11 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx 
12 https://indicators.report/targets/3-9/ 
13 Informacijos rasta pagal paieškos žodį „gliufozinatas“ čia: https://echa.europa.eu/information-

on-chemicals/pic/export-
notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=n
ormal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summar
yTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab. 

14 https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=166 
15 2019 m. liepos 23 d. Komisijos komunikatas „ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio 

miškus, stiprinimas“ (COM(2019)0352, p. 1).
16 Žr. 15.2 tikslą: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/. 

https://open.efsa.europa.eu/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
https://indicators.report/targets/3-9/
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echapicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echapicportlet_viewTab=searchTab
https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=166
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
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vaidmenį ir padeda siekti daugumos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų;

M. kadangi sojų auginimas yra viena svarbiausių Pietų Amerikoje esančių Amazonės, 
Serado ir Gran Čako miškų naikinimo priežastis; kadangi 97 proc. Brazilijoje ir 
100 proc. Argentinoje užaugintų sojų yra genetiškai modifikuotos17; kadangi didžiąją 
daugumą genetiškai modifikuotų sojų, kurias leidžiama auginti Brazilijoje ir 
Argentinoje, taip pat leidžiama importuoti į Sąjungą;

N. kadangi Sąjunga, kaip Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos šalis, privalo 
užtikrinti, kad jos jurisdikcijai ar kontroliuojamoms sritims priskiriama veikla nebūtų 
daroma žala kitų valstybių aplinkai18;

O. kadangi Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas 
ir pašarai neturi turėti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ir 
reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, atsižvelgtų į visas atitinkamas 
Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu susijusius teisinius 
veiksnius; kadangi tokie teisiniai veiksniai turėtų apimti Sąjungos įsipareigojimus pagal 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Paryžiaus klimato susitarimą ir Jungtinių 
Tautų biologinės įvairovės konvenciją;

Nedemokratiškas sprendimų priėmimas

P. kadangi Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas per 2022 m. spalio 27 d. 
vykusį balsavimą nepateikė nuomonės, o tai reiškia, kad leidimas nebuvo patvirtintas 
kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; 

Q. kadangi Komisija pripažįsta, jog problemiška tai, kad sprendimus dėl GMO leidimų 
Komisija ir toliau priiminėja be patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų 
dauguma – tai yra reta išimtis suteikiant leidimus visam produktui, tačiau tapo norma 
priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidimų;

R. kadangi per savo aštuntąją kadenciją Parlamentas priėmė iš viso 36 rezoliucijas, 
kuriomis nepritarė tam, kad rinkai būtų teikiamas genetiškai modifikuotas maistas ir 
pašarai (33 rezoliucijos) ir kad Sąjungoje būtų leidžiama auginti GMO (trys 
rezoliucijos); kadangi per devintąją kadenciją Parlamentas jau yra priėmęs 29 
prieštaravimus dėl GMO pateikimo rinkai; kadangi nė vienas iš tų GMO nebuvo 
patvirtintas kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma; kadangi priežastys, dėl kurių 
valstybės narės nepritaria leidimams, yra atsargumo principo nesilaikymas vykdant 
leidimų išdavimo procedūrą ir su rizikos vertinimu susijęs mokslininkų susirūpinimas;

S. kadangi, nepaisydama pačios pripažintų demokratijos trūkumų, to, kad valstybės narės 
jos nepalaiko, ir Parlamento prieštaravimų, Komisija ir toliau suteikia leidimus GMO;

17 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, Global status of 
Commercialized Biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic 
Benefits Accumulate in 22 Years, ISAAA Brief No. 53 (2017), p. 16 ir 21, 
https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf. 

18 Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos 3 straipsnis: 
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03. 

https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03
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T. kadangi tam, kad Komisija galėtų nesuteikti leidimų GMO, kai apeliaciniame komitete 
nesama patvirtinimo kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma, nereikia teisės aktų 
pakeitimų19;

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. 178/2002 nustatytais bendraisiais 
principais20, siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį 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 ir pateikti komitetui 
naują projektą;

4. dar kartą ragina Komisiją atsižvelgti į Sąjungos įsipareigojimus pagal tarptautinius 
susitarimus, kaip antai Paryžiaus klimato susitarimą ir Jungtinių Tautų biologinės 
įvairovės konvenciją bei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus; pakartoja savo 
raginimą prie įgyvendinimo aktų projektų pridėti aiškinamąjį memorandumą, kuriame 
būtų paaiškinta, kaip tuose aktuose laikomasi žalos nedarymo principo21; 

5. palankiai vertina tai, kad Komisija 2020 m. rugsėjo 11 d. laiške EP nariams pagaliau 
pripažino, jog priimant sprendimus dėl GMO leidimų reikia atsižvelgti į tvarumą22; vis 
dėlto reiškia didelį nusivylimą, kad nuo to laiko Komisija ir toliau suteikia leidimus į 
Sąjungą importuoti GMO, nepaisydama nuolatinių Parlamento ir daugumos valstybių 
narių, balsavusių prieš, prieštaravimų;

6. ragina Komisiją dėl išaugusio papildomų herbicidų naudojimo ir padidėjusios grėsmės 
biologinei įvairovei, maisto saugai ir darbuotojų sveikatai neleisti importuoti 
herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų kultūrinių augalų;

7. tikisi, kad Komisija savo įsipareigojimą23 pateikti pasiūlymą, kuriuo užtikrinama, kad 
Sąjungoje uždraustos pavojingos cheminės medžiagos nebūtų gaminamos eksportui, 
įvykdys skubiai ir laiku, kad jį būtų galima priimti dar šią kadenciją;

19 Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 6 straipsnio 3 dalį Komisija ne „turi“, o „gali“ suteikti 
leidimą, jei apeliaciniame komitete nėra kvalifikuota valstybių narių balsų dauguma priimtos 
palankios nuomonės. 

20 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, 
nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 
L 31, 2002 2 1, p. 1).

21 2020 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos žaliojo kurso (OL C 270, 
2021 7 7, p. 2) 102 dalis. 

22 https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf 
23 Kaip nurodyta 2020 m. spalio 14 d. Komisijos komunikato „Cheminių medžiagų strategija 

https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
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8. ragina Komisiją nedelsiant sustabdyti Brazilijoje ir Argentinoje auginamų genetiškai 
modifikuotų sojų importą – prireikus pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnį, 
kol bus įdiegti veiksmingi teisiškai privalomi mechanizmai, kuriais užkertamas kelias 
Sąjungos rinkai pateikti produktus, siejamus su miškų naikinimu ir susijusiais žmogaus 
teisių pažeidimais;

9. pabrėžia, kad 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento priimtuose pakeitimuose dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 182/201124, kuriuos Parlamentas priėmė kaip derybų su Taryba 
pagrindą, nurodoma, kad Komisija nesuteikia leidimo naudoti GMO, kai už tai 
balsuodamos valstybės narės nesurinko kvalifikuotos balsų daugumos; primygtinai 
ragina, kad Komisija gerbtų šią poziciją, ir ragina Tarybą tęsti savo darbą ir skubiai 
priimti bendrą požiūrį dėl šio dokumento;

10. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

tvarumui užtikrinti“ (COM(2020)0667) priede, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN. 

24 OL C 445, 2021 10 29, p. 257.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN#document2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN#document2

