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P8_TA(2017)0215 

Ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9  

Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas 

lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 

par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur 

ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās (D050183 – 

2017/2674(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku 

un barību (D050183) atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu 

kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) 

Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību1 un jo īpaši tās 7. panta 

3. punktu, 9. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 21. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku 

veselības pastāvīgās komitejas 2017. gada 27. marta balsojumu, kurā netika sniegts 

atzinums;  

– ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 

Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu2,  

– ņemot vērā atzinumu, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņēma 

2016. gada 26. oktobrī un kas publicēts 2016. gada 5. decembrī3, 

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu 

(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 

(COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

                                                 
1  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. 
2  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski 

modificētus organismus1, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 

priekšlikumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, 

                                                 
1  – 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski 

modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu 
kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.), 
– 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra 
Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur 
ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456), 
– 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × 
MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 
– 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × 
MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (P8_TA(2016)0039), 
– 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-
FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (P8_TA(2016)0038), 
– 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru 
atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs 
modifikācijas gadījumi, sastāv vai ir ražoti no tās, (P8_TA(2016)0271), 
– 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā 
uz ģenētiski modificētu neļķu ( Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu 
tirgū (P8_TA(2016)0272), 
– 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū 
kultivēšanas nolūkos (P8_TA(2016)0388), 
– 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus 
(P8_TA(2016)0389), 
– 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par 
ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos 
(P8_TA(2016)0386), 
– 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par 
ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišana tirgū kultivēšanas nolūkos 
(P8_TA(2016)0387), 
– 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × 
MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (P8_TA(2016)0390). 
– 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto 
kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētās kukurūzas, 
kurās kombinēti divi, trīs vai četri no notikumiem Bt11, 59122, MIR604, 1507 un 
GA21, no tām sastāv vai no tām ražoti (P8_TA(2017)0123). 



 

 

A. tā kā 2010. gada 11. novembrī Dow AgroSciences Europe saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu Nīderlandes kompetentajai iestādei, 

lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur DAS-

40278-9 kukurūzu, sastāv vai ir ražoti no tās; tā kā šis pieteikums ietvēra arī tādu 

produktu laišanu tirgū, kas sastāv no ģenētiski modificētas kukurūzas DAS-40278-9 vai 

to satur, lai šos produktus izmantotu ar pārtiku un barību nesaistītā lietošanā, izņemot 

kultivēšanas nolūkos; 

B. tā kā 2016. gada 26. oktobrī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņēma 

labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu, un šis 

atzinums tika publicēts 2016. gada 5. decembrī1; 

C. tā kā kukurūza DAS-40278–9 satur AAD-1 proteīnu, kas piešķir noturību pret 2,4-

dihlorfenoksietiķskābi (2,4-D) un aryloxyphenoxypropionate (AOPP) herbicīdiem; 

D. tā kā neatkarīgi pētījumi vieš bažas par riskiem, ko rada šī 2,4-D darbīgā viela attiecībā 

uz embriju attīstību, iedzimtiem defektiem un endokrīnās sistēmas darbības 

traucējumiem; tā kā nav skaidrs, vai un cik lielā mērā 2,4-D produkti satur ļoti toksisku 

dioksīnu un furānu piemaisījumus, kas cilvēkam ir kancerogēni un izraisa endokrīnās 

sistēmas darbības traucējumus un kas pastāv vidē un uzkrājas pārtikas ķēdē2;  

E. tā kā darbīgās vielas 2,4-D apstiprinājums tika atjaunots 2015. gadā; tā kā tika atzīts, ka 

piemaisījumu, piemēram, dioksīnu un furānu, klātbūtne nepārsniedz noteiktus līmeņus; 

tā kā pieteikuma iesniedzējs vēl joprojām nav iesniedzis informāciju par šīs vielas 

iespējamo iedarbību uz endokrīno sistēmu3; 

F. tā kā atļauja kukurūzas DAS-40278–9 importam Savienībā, bez šaubām, izraisīs tās 

plašāku audzēšanu citos reģionos, piemēram, ASV, Brazīlijā un Argentīnā, un attiecīgi 

palielināsies arī 2,4-D un AOPP herbicīdu lietošana; tā kā neatkarīgi pētījumi arī rada 

bažas par būtiskām nepilnībām salīdzinošajā novērtējumā, nopietniem trūkumiem 

attiecībā uz toksikoloģisko novērtējumu (piemēram, tas, ka nebija prasības audzēšanas 

posmā pētīt visu augu, netika ņemta vērā ilgtermiņa vai uzkrātā ietekme, netika 

apspriesta ietekme uz reproduktīvo sistēmu, kā arī metodiskās nepilnības saistībā ar 

pētījumiem, kas veikti ar dzīvniekiem) un nepārliecinošo iespējamās ietekmes uz 

imūnsistēmu novērtējumu4; 

G. tā kā trīs mēnešu apspriešanās periodā dalībvalstis ir iesniegušas daudz kritisku 

komentāru; tā kā šie komentāri inter alia attiecas uz to: ka trūkst vai nav pietiekami 

dati, trūkst skaidrojumu, pieteikumā ir iekļauti pretrunīgi paziņojumi, trūkst testu 

                                                 
1  Pieejams: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633  
2  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/ 

pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf  
3  Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/2033, ar ko 

darbīgās vielas 2,4-D apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un 
groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 298, 
14.11.2015., 8. lpp.). 

4  Bauer-Panskus/Then: Testbiotech komentāri par EFSA zinātnisko atzinumu saistībā ar 
DOW AgroSciences LLC pieteikumu (EFSA-GMO-NL-2010–89) atļaujai, lai varētu 
laist tirgū pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278–9, ir 
pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://www.testbiotech.org/node/1862  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
https://www.testbiotech.org/node/1862


 

 

projektējumu un testu, piemēram, par alergēniskumu, drošuma novērtēšanas pētījumu 

rezultāti ir apšaubāmi, trūkst 90 dienu subhroniskās toksicitātes pētījuma visai pārtikai 

un tāpēc nav iespējams novērtēt iespējamo risku, izmantojot uzturā šo kukurūzu 

saturošus pārtikas produktus, un pastāv šaubas par riska novērtēšanai izvēlētajiem 

pētījumiem un to veidiem1; 

H. tā kā, neraugoties uz visām šīm bažām, EFSA uzskatīja, ka pārtikai/barībai, kas iegūta 

no kukurūzas DAS-40278–9 nav jāveic jebkāda pēcpārdošanas uzraudzība;  

I. tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku 

veselības pastāvīgā komiteja 2017. gada 27. martā balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 

16 dalībvalstis balsoja pret, bet tikai 9 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 36,22 % no 

Savienības iedzīvotāju skaita, nobalsoja par, un 3 dalībvalstis atturējās; 

J. tā kā gan paskaidrojuma rakstā, kas pievienots 2015. gada 22. aprīlī iesniegtajam 

leģislatīvajam priekšlikumam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 attiecībā uz 

iespēju dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības 

izmantošanu savā teritorijā (COM(2015)0177), gan paskaidrojuma rakstā, kas 

pievienots 2017. gada 14. februārī iesniegtajam leģislatīvajam priekšlikumam, ar ko 

groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, Komisija pauž nožēlu par to, ka kopš Regulas (EK) 

Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā tā ir pieņēmusi atļauju piešķiršanas lēmumus, nesaņemot 

dalībvalstu komitejas labvēlīgu atzinumu, un ka dokumentācijas nosūtīšana Komisijai 

galīgā lēmuma pieņemšanai, kas ir kopējās procedūras izņēmuma pasākums, ir kļuvis 

par normu lēmumu pieņemšanai par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificētai pārtikai 

un barībai; tā kā Komisijas priekšsēdētājs J. C. Juncker šo praksi vairākkārt ir nosodījis 

kā nedemokrātisku2; 

K. tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā3 noraidīja 2015. gada 22. 

aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja 

Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu; 

L. tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par 

dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu, 14. apsvērumā ir skaidri noteikts, ka: “apspriežot jautājumu par citu 

īstenošanas aktu projektu pieņemšanu īpaši jutīgās jomās, it sevišķi nodokļu, patērētāju 

veselības, pārtikas nekaitīguma un vides aizsardzības jomā, Komisija, lai rastu 

līdzsvarotu risinājumu, pēc iespējas darbosies tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir 

pretrunā jebkādai dominējošai nostājai pret īstenošanas akta piemērotību, kura var 

rasties pārsūdzības komitejā.”, 

1. uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) 

Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras; 

                                                 
1  Sk. EFSA Jautājumu reģistru, jautājuma Nr. EFSA-Q-2010-01326 G pielikums, 

pieejams šādā tīmekļa vietnē: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question 
=EFSA-Q-2010-01326  

2  Piemēram, Eiropas Parlamenta plenārsēdē teiktajā uzrunā par nākamās Eiropas 
Komisijas politiskajām vadlīnijām (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā) vai uzrunā par 
Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī). 

3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0379. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326


 

 

2. uzskata, ka šis Komisijas īstenošanas lēmuma  projekts nav saderīgs ar Savienības 

tiesībām, jo tas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķim, kas saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/20021 paredzētajiem vispārējiem 

principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku 

veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā 

ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus 

darbību; 

3. prasa Komisijai atsaukt savu īstenošanas lēmuma projektu; 

4. aicina Komisiju pārtraukt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par 

atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem līdz atļaujas piešķiršanas 

procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir 

izrādījusies neatbilstīga; 

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

 

                                                 
1  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. 


