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Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 88302 x Ms8 x Rf3  

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 (D052753 – 2017/2907(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 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 projektą 

(D052753), 

– atsižvelgdama 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 

ir 19 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas 

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. rugsėjo 14 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 (toliau – EFSA) 2017 m. kovo 1 d. 

priimtą nuomonę, kuri paskelbta 2017 m. balandžio 10 d.3, 

                                                 
1  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. 
2  OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767


 

 

– 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 buvo prieštaraujama leidimui 

naudoti genetiškai modifikuotus organizmus1, 

                                                 
1  – 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 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje 
yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų 
pagaminti (Priimti tekstai, 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 
(Priimti tekstai, 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 
(Priimti tekstai, P8_TA(2016)0039). 
– 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento 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 (Priimti 
tekstai, P8_TA(2016)0038). 
– 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 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 <...>, projekto (Priimti tekstai, 
P8_TA(2016)0271). 
– 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo 
sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-
27531-4) pateikimo rinkai projekto (Priimti tekstai, 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 (Priimti 
tekstai, 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 (Priimti 
tekstai, 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 (Priimti 
tekstai, P8_TA(2016)0387). 



 

 

– 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 2013 m. gruodžio 3 d. įmonės „Monsanto Europe S.A.“ ir „Bayer CropScience 

N.V.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė Nyderlandų 

nacionalinei kompetentingai institucijai paraišką dėl maisto produktų, maisto 

sudedamųjų dalių ir pašarų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų MON 

88302 x Ms8 x Rf3, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pateikimo rinkai; kadangi paraiška 

taip pat apima produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų MON 

88302 x Ms8 x Rf3 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai siekiant juos naudoti 

pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, kaip ir bet kuriuos kitus aliejinius rapsus, 

išskyrus auginimą; kadangi paraiška apima visus šiai paskirčiai naudojamus atskirų 

genetinių modifikacijų, sudarančių aliejinį rapsą MON 88302 x Ms8 x Rf3, subderinius; 

                                                 
– 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 (Priimti tekstai, 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 (Priimti 
tekstai, 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 (Priimti tekstai, 
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., trečiadienis 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. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo 
pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai 
modifikuotų sojų DAS-44406-6, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (Priimti tekstai, 
P8_TA(2017)0378). 



 

 

B. kadangi 2017 m. kovo 1 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pagal Reglamento 

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

2017 m. balandžio 10 d.; 

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

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

reikalaujama, kad Komisija, rengdama sprendimą, turi atsižvelgti į visas atitinkamas 

Sąjungos teisės aktų nuostatas ir kitus teisėtus veiksnius, susijusius su svarstomu 

dalyku;  

D. kadangi aliejiniai rapsai (angl. OSR) su trimis sukauptais transformacijos įvykiais buvo 

sukurti atliekant įprastinį kryžminimą, kuriuo buvo siekiama sujungti tris atskirus 

aliejinių rapsų įvykius: MON 88302, sintetinantį 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės 

(CP4 EPSPS) baltymą, kuris suteikia atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra 

glifosato, MS8, sintetinantį barnase ir fosfinotricino acetiltransferazės (PAT) baltymus, 

ir RF3, sintetinantį barstar ir PAT baltymus, kurie suteikia atsparumą herbicidams, 

kurių sudėtyje yra amonio gliufosinato, ir kuriais gaunama heterozė (hibridinė jėga); 

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

pastabų; kadangi dauguma bendrų kritinių pastabų apima pastabas, kad pateikti 

duomenys nepatvirtina išsamaus ir patikimo galimos atskirų transformacijos įvykių, 

integruotų į genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus MON 88302 x Ms8 x Rf3, 

sąveikos vertinimo, kurį reikia atlikti pagal EFSA gaires, kad atsižvelgiant į tyrimų 

rinkinius ir schemas, neįmanoma gauti galutinių ilgalaikio poveikio (ypač susijusio su 

maisto produktais), poveikio reprodukcijai ar poveikio vystymuisi įrodymų, kad 

pateikta informacija (duomenys ir duomenų analizės) apie fenotipinį vertinimą, sudėtį ir 

toksikologiją yra nepakankama ir kad turėtų būti atliekami tolesni tyrimai siekiant 

įrodyti, kad aliejiniai rapsai MON 88302 x Ms8 x Rf3 yra saugūs1; 

F. kadangi svarbiausios konkrečios sritys, kurios kelia susirūpinimą, yra susijusios su tuo, 

kad nėra 90 dienų šėrimo tyrimo su žiurkėmis, neatliktas papildomas herbicidų likučių, 

kurių lieka importuojamame maiste ir pašaruose, taip pat galimo jų neigiamo poveikio 

sveikatai vertinimas ir nepakankamai išplėtotas stebėsenos planas; 

G. kadangi remiantis tuo, kad nėra 90 dienų poūmio toksiškumo tyrimo su žiurkėmis 

ataskaitos, Prancūzijos maisto, aplinkos ir darbo saugos tarnyba pagrįstai atmetė 

paraišką dėl aliejinių rapsų OSR MON 88302 x Ms8 x Rf3 pateikimo į rinką2; 

H. kadangi nepriklausomame tyrime daroma išvada, kad EFSA nuomonė turėtų būti 

atmesta dėl esminių trūkumų ir didelių spragų, todėl neturėtų būti leidžiama į Sąjungą 

importuoti perspektyvių sukaupto įvykio MON 88302 x MS8 x RF3 sėklų3;  

I. 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-2013-01002. 

2  Ten pat. 
3  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment% 

20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf


 

 

purkštų medžiagų likučių, kurie yra neišvengiami; kadangi įrodyta, kad dėl herbicidams 

atsparių genetiškai modifikuotų augalų naudojama daugiau papildomų herbicidų, nei 

tokių pat tradicinių augalų atveju1; 

J. kadangi glifosato leidimas baigs galioti ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.; kadangi 

tebėra neatsakyta į klausimus dėl glifosato kancerogeniškumo; kadangi EFSA 2015 m. 

lapkričio mėn. pateikė išvadą, kad glifosatas tikriausiai nėra kancerogeniškas, o Europos 

cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 2017 m. kovo mėn. pateikė išvadą, kad jis 

nebuvo priskirtas jokiai kategorijai; kadangi, priešingai, 2015 m. PSO Tarptautinė vėžio 

mokslinių tyrimų agentūra (IARC) glifosatą priskyrė prie galimų žmonėms pavojingų 

kancerogenų; 

K. kadangi, EFSA pesticidų srities specialistų grupės teigimu, remiantis iki šiol pateiktais 

duomenimis negalima padaryti išvadų dėl glifosato darinių likučių po genetiškai 

modifikuotų augalų purškimo jais saugumo2; kadangi komerciniuose purškiamojo 

glifosato preparatuose naudojami priedai ir jų mišiniai gali pasirodyti esą toksiškesni nei 

vien tik naudojama veiklioji medžiaga3; kadangi įvairūs tyrimai rodo, kad glifosato 

preparatai galin veikti kaip endokrininę sistemą ardanti medžiaga4; 

L. kadangi Sąjungoje importuojami genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai plačiai 

naudojami gyvulių pašarui; kadangi atliekant tarpusavio vertinimu grindžiamą mokslinį 

tyrimą buvo nustatytas galimas glifosato kiekio, esančio nėščioms paršavedėms 

duodamuose pašaruose, ir jų paršelių sergamumo didelėmis įgimtomis anomalijomis 

rodiklio padidėjimo ryšys5; 

M. kadangi gliufozinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų ir todėl jam 

taikomi vadinamieji ribiniai kriterijai, nustatyti 2009 m. spalio 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų 

pateikimo į rinką6; kadangi gliufozinato patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. liepos 

31 d.7; 

N. kadangi viena kompetentinga valstybės narės institucija pabrėžė leidimo importuoti 

šiuos gliufozinatui atsparius genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus prieštaringumą, 

atsižvelgiant į tai, jog mažai tikėtina, kad bus pratęstas leidimas Sąjungoje naudoti 

gliufozinatą dėl jo toksinio poveikio reprodukcijai8; 

                                                 
1  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7. 
2  EFSA tarpusavio vertinimo išvada dėl veikliosios medžiagos glifosato keliamos 

pesticido rizikos vertinimo. EFSA leidinys, 2015 m., 13 (11):4302 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf. 

3  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666. 
4  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean% 

20305423%20x%2040-3-2.pdf. 
5  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-

piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562. 
6  OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 
7  OL L 67, 2015 3 12, p. 6. 
8  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. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
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-2013-01002
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002


 

 

O. kadangi nėra įvertinta, kiek lieka purškiamų papildomų herbicidų likučių; kadangi dėl 

šios priežasties negalima daryti išvados, kad šiuos glifosatu ir gliufozinatu purkštus 

genetiškai modifikuotus aliejinius rapsus yra saugu naudoti maistui ir pašarui;  

P. kadangi, be to, daugelis kompetentingų valstybių narių institucijų išreiškė susirūpinimą 

dėl to, kad šie genetiškai modifikuoti rapsai gali tapti laukinių augalų populiacija 

Sąjungoje, ypač ten, kur driekiasi jų importo transporto maršrutai, ir atkreipė dėmesį į 

nepakankamai išplėtotą stebėsenos planą šiuo atžvilgiu;  

Q. kadangi viena iš valstybių narių teigė, kad „Sąjungoje glifosatas paprastai yra 

naudojamas piktžolėms naikinti šalia geležinkelių ir pakelėse. Tokiomis aplinkybėmis 

didelė aliejinių rapsų MON88302 x Ms8 x Rf3 tolerancija glifosatui gali jiems suteikti 

atrankųjį pranašumą. Į šio atrankiojo pranašumo poveikį patvarumui ir invaziškumui 

turėtų būti atsižvelgiama vertinant šios linijos pastovių populiacijų suformavimo 

Europoje tikimybę, ypač vertinant aliejinių rapsų gebėjimą išlikti sėklų banke“; 

R. kadangi, remiantis 2011 m. Austrijos tyrimu, atlikus kelis tarptautinius tyrimus 

nustatyta, kad sėklų plitimas vykdant transportavimo veiklą yra svarbus laukinių 

aliejinių rapsų populiacijų įsitvirtinimo pakelės buveinėse komponentas, kad gerai 

žinoma problema yra tai, jog laukinių aliejinių rapsų populiacijos yra plačiai paplitusios 

tose šalyse, į kurias aliejinių rapsų sėklos yra tik importuojamos ir vėliau 

transportuojamos į aliejaus perdirbimo gamyklas, ir kad, be to, importuojant įvairių 

rūšių herbicidams atsparias aliejinių rapsų linijas gali atsirasti daugybė atsparių laukinių 

populiacijų (genų sankaupų), dėl kurių kyla arba daugėja pakelių buveinių apdorojimo 

herbicidais problemų1; 

S. kadangi genetiškai modifikuotų augalų, atsparių keliems atrinktiems herbicidams, 

kūrimą daugiausia lemia sparti glifosatui atsparių piktžolių evoliucija šalyse, kuriose 

auginama labai daug genetiškai modifikuotų augalų; kadangi moksliniuose leidiniuose 

aprašyta daugiau kaip 20 skirtingų glifosatui atsparių piktžolių rūšių2; kadangi 

gliufozinatui atsparios piktžolės pastebimos nuo 2009 m.; 

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

gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. rugsėjo 14 d. vykusį balsavimą 

nusprendė nuomonės neteikti; kadangi 14 valstybių narių balsavo „prieš“ įgyvendinimo 

akto projektą ir tik devynios valstybės narės, sudarančios tik 36,48 proc. Sąjungos 

gyventojų, balsavo „už“, o penkios valstybės narės susilaikė; 

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

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ji priėmė 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 

                                                 
1 https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/ 

osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4. 
2  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12. 

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12


 

 

pasmerkęs šią praktiką kaip nedemokratišką1; 

V. kadangi 2015 m. spalio 28 d. per pirmąjį svarstymą2 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; 

W. kadangi Reglamento (ES) Nr. 182/2011 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; 

X. kadangi Komisijos pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, nepakanka, kad būtų išspręsta demokratijos stokos GMO leidimų 

suteikimo procese problema; 

Y. kadangi demokratinį teisėtumą galima užtikrinti tik mažų mažiausiai užtikrinant, kad 

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui nepateikus nuomonės 

Komisijos pasiūlymas būtų atmestas; kadangi ši procedūra jau taikoma kai kuriuose 

kituose nuolatiniuose komitetuose;  

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 

Parlamento ir Tarybos 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; 

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. 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, inter alia, Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas 

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

                                                 
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 C 355, 2017 10 20, p. 165. 
3  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 



 

 

Komisija atsiimtų pasiūlymą;  

6. ragina Komisiją nesuteikti leidimo dėl jokių herbicidams atsparių genetiškai 

modifikuotų augalų, tapusių atspariais herbicidų dariniams, kaip aliejinių rapsų MON 

88302 x Ms8 x Rf3 atveju, jei neatliktas visapusiškas likučių po purškimo papildomų 

herbicidų deriniais ir jų komercinių formulių preparatais, naudojamais auginimo šalyse, 

konkrečių kumuliacinių poveikių vertinimas; 

7. ragina Komisiją prašyti atlikti išsamesnį tyrimą, siekiant nustatyti pavojus sveikatai, 

susijusius su suminėmis genetinėmis modifikacijomis, tokiomis kaip aliejinis rapsas 

MON 88302 x Ms8 x Rf3;  

8. ragina Komisiją parengti visai maisto ir pašarų grandinei skirtas strategijas dėl rizikos 

sveikatai vertinimo ir toksikologijos bei dėl priežiūros po pateikimo rinkai;  

9.  ragina Komisiją visapusiškai integruoti papildomų herbicidų naudojimo ir jų likučių 

rizikos vertinimą į herbicidams atsparių genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą 

nepriklausomai nuo to, ar genetiškai modifikuotą augalą ketinama auginti Sąjungoje ar 

importuoti maistui ir pašarams;  

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 


