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P8_TA(2018)0051
Ģenētiski modificēta kukurūza 59122 (DAS-59122-7)
Eiropas Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas
lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK)
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū
produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir
ražoti no tās (D054772-02 – 2018/2568(RSP))

Eiropas Parlaments,
–

ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku
un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu
kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (D054772-02),

–

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 11. panta
3. punktu un 23. panta 3. punktu,

–

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku
veselības pastāvīgās komitejas 2018. gada 16. janvāra 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 Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 18. maijā
pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 29. jūnijā3,

–

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
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OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
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(COM(2017)0085, COD(2017)0035),
–

ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas, ar kurām iebilst pret atļauju izmantot
ģenētiski modificētus organismus1,

1

– Eiropas Parlamenta 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.).
– Eiropas Parlamenta 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, sastāv vai ir ražoti no tās (OV C
399, 24.11.2017., 71. lpp.).
– Eiropas Parlamenta 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, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35,
31.1.2018., 19. lpp.).
– Eiropas Parlamenta 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 (OV C 35,
31.1.2018., 17. lpp.).
– Eiropas Parlamenta 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 (OV C 35, 31.1.2018.,
15. lpp.).
– Eiropas Parlamenta 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 Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, sastāv vai ir
ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271).
– Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas
lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija
SHD-27531-4) laišanu tirgū (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0272).
– Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810
sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0388).
– Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810
produktus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0389).
– Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū
kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0386).
– Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišana tirgū
kultivēšanas nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).
– Eiropas Parlamenta 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
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0390).

– Eiropas Parlamenta 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 (Pieņemtie
teksti, P8_TA(2017)0123).
– 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
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0215).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK)
Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu
GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti,
P8_TA(2017)0214).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. septembra 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 modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0341).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. oktobra 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 modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no
tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0377).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. oktobra 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 modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0378).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas
īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK)
Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū
produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir
ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0396).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra 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 modificētas sojas pupas 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MONØ4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0397).
– Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra 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 modificētus eļļas rapšus MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9
× ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 × (MON-883Ø2-9 ×
ACSBNØØ5-8) un MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai
ir ražoti no tiem (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0398).

–

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

–

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

A.

tā kā ar Komisijas Lēmumu 2007/702/EK atļāva laist tirgū pārtiku un barību, kas satur
ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (“ĢM kukurūza 59122”), sastāv vai ir ražota no
tās; tā kā pirms Komisijas 2007. gada 23. marta lēmuma Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestāde (EFSA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu pieņēma
labvēlīgu atzinumu, kas tika publicēts 2007. gada 3. aprīlī1 (“pirmais EFSA atzinums”);

B.

tā kā 2016. gada 19. jūlijā Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Ltd.
(“pieteikuma iesniedzējs”) kopīgi iesniedza pieteikumu par atļaujas atjaunošanu, ar kuru
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantam atļauj laist tirgū pārtiku un
barību, kas satur ĢM kukurūzu 59122, sastāv vai ir ražota no tās; tā kā šis pieteikums
ietvēra arī tādu produktu laišanu tirgū, kas sastāv no ģenētiski modificētas kukurūzas
59122 vai to satur, lai šos produktus izmantotu ar pārtiku un barību nesaistītā lietošanā,
izņemot kultivēšanas nolūkos;

C.

tā kā 2017. gada 18. maijā EFSA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un
18. pantu pieņēma labvēlīgu atzinumu, kas tika publicēts 2017. gada 29. jūnijā2 (“otrais
EFSA atzinums”);

D.

tā kā ĢM kukurūza 59122 izdala proteīnus CRY34Ab1 un CRY35Ab1, kas aizsargā pret
vaboļu kārtas Diabrotica ģints kaitēkļiem, tādiem kā rietumu kukurūzas sakņu tārpa
kāpuri, un PAT proteīnu, kas piešķir noturību pret glufosinātu saturošiem herbicīdiem;

E.

tā kā Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība
nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi un ka
Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu
noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

F.

tā kā dalībvalstis triju mēnešu apspriešanās laikposmā saistībā ar pirmo EFSA atzinumu
iesniedza daudzas kritiskas piezīmes3, kas inter alia attiecās uz neefektīvu uzraudzības
plānu, BT toksīnu iedarbību uz nemērķa organismiem, neesošo pamatojumu
slēdzienam, ka “barības produkti, kas ražoti no ĢM kukurūzas 59122, būtībā ir
līdzvērtīgi un uzturvērtības ziņā vienādi un tikpat nekaitīgi kā barības produkti, kas
ražoti no tirdzniecībā esošās kukurūzas”, kā arī piezīmēs norādīts, ka attiecībā uz
90 dienu pētījumu ar žurkām visā pētījuma laikā ĢM kukurūza 59122 tika ievadīta tikai
vienas devas līmenī, kas ir pretrunā ieteikumam attiecīgajās ESAO vadlīnijās;

G.

tā kā pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs bija iesniedzis pieteikumu atļaujas
atjaunošanai, pie EFSA vērsās ar lūgumu novērtēt pieteikuma iesniedzēja sniegtos
datus, tostarp pēctirgus vides monitoringa ziņojumus un 11 sākotnējos pētījumus, kas
publicēti laikposmā no 2007. līdz 2016. gadam; tā kā, pamatojoties uz iesniegto datu
novērtējumu, EFSA pieņēma labvēlīgu atzinumu (iepriekš minētais otrais EFSA

1

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSAQ-2016-00526
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atzinums), secinot, ka “netika konstatēti nekādi jauni apdraudējumi vai iedarbības
izmaiņas un nekādas jaunas zinātniskas neskaidrības, kas varētu mainīt
kukurūzas 59122 sākotnējā riska novērtējuma slēdzienus”;
H.

tā kā dalībvalstis triju mēnešu apspriešanās laikposmā saistībā ar otro EFSA atzinumu
iesniedza daudzas kritiskas piezīmes1, inter alia norādot, ka “saistībā ar ĢM
kukurūzu 59122 veiktajā monitoringā nav iespējams gūt nozīmīgus rezultātus, ko varētu
izmantot pašreizējā novērtējumā un atrisināt neskaidrības, kas saistītas ar riska
novērtējumu, ko veica pirms atļaujas piešķiršanas, piemēram, saistībā ar iedarbību uz
vidi”, un ka “ĢM kukurūzai 59122 piemērotā monitoringa pieeja neatbilst Direktīvas
2001/18/EK VII pielikuma prasībām”;

I.

tā kā viena dalībvalsts jautāja, kāpēc pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis un līdz ar to
EFSA nav novērtējusi vairākus publiskus pētījumus, kuros pierādīta Cry proteīnu
imūngenicitāte pelēs, un ieteica, ka bažas, kas saistītas ar ĢM kukurūzā 59122 izdalīto
Cry proteīnu imūngenicitāti un adjuvanticitāti, būtu jānovērš pirms atļaujas
piešķiršanas;

J.

tā kā viena dalībvalsts atzīmēja, ka Savienība ir apstiprinājusi Konvenciju par
bioloģisko daudzveidību, ar ko atbildību par bioloģisko daudzveidību prasa gan no
eksportētājām, gan importētājām valstīm, un ka līdz ar to ir būtiski ņemt vērā ietekmi,
ko uz Savienības, kā arī audzētāju valstu bioloģisko daudzveidību rada ĢM
kukurūzas 59122 importēšana Savienībā;

K.

tā kā glufosināts ir klasificēts kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela un tāpēc tam
piemērojami Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/20092 noteiktie
izslēgšanas kritēriji; tā kā glufosināta atļauja ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam3;

L.

tā kā komplementāru herbicīdu izmantošana ir daļa no parastas lauksaimniecības
prakses pret herbicīdiem izturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var prognozēt, ka atliekas
no izsmidzināšanas vienmēr būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas sastāvdaļas; tā kā ir
pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru izmantošana izraisa
komplementāru herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to
tradicionālajām alternatīvām4;

M.

tā kā EFSA atzinumā netika izvērtētas atliekas no glufosināta izsmidzināšanas; tā kā
glufosināta atliekas būs Savienībā importētajos ĢM kukurūzas 59122 graudos, ko
paredzēts izmantot pārtikā un barībā;

N.

tā kā no pārtikas nekaitīguma viedokļa nebūtu pieņemami, kā arī nebūtu konsekventi
piešķirt atļauju importēt pret glufosinātu noturīgu ĢM kukurūzu, ņemot vērā, ka
glufosināta atļaujas derīgums beidzas 2018. gada 31. jūlijā, jo glufosināts ir toksisks

1

G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSAQ-2016-00526
OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/404 Pielikuma 7. punkts (OV L 67,
12.3.2015., 6. lpp.).
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
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reproduktīvajai sistēmai1;
O.

tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja 2018. gada 16. janvārī balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā
12 dalībvalstis balsoja pret, savukārt 12 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 38,83 % no
Savienības iedzīvotājiem, balsoja par, un četras dalībvalstis atturējās;

P.

tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi to, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās
spēkā Komisijas lēmumi par atļauju piešķiršanu ir pieņemti bez Pārtikas aprites un
dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ
Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas ir visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu
ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu
ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs
Ž. K. Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku2;

Q.

tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/20033, un aicināja
Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

R.

tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā norādīts, ka Komisijai, ciktāl iespējams,
būtu jārīkojas tā, lai izvairītos no vēršanās pret jebkādu dominējošu nostāju, kas
pārsūdzības komitejā varētu rasties pret īstenošanas akta piemērotību, jo īpaši attiecībā
uz tādiem jutīgiem jautājumiem kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

1.

uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.

uzskata, ka projekts Komisijas īstenošanas lēmumam neatbilst Savienības tiesību
aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar
Regulā (EK) Nr. 178/20024 paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu
tam, 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 īstenošanas lēmuma projektu;

4.

aicina Komisiju apturēt 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.

aicina atbildīgos likumdevējus steidzamības kārtā turpināt darbu pie Komisijas
priekšlikuma grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011 un inter alia nodrošināt, ka gadījumā, ja
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G pielikums — dalībvalstu piezīmes un ĢMO ekspertu grupas atbildes
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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).
OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
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Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par
ĢMO apstiprinājumiem, Komisija savu priekšlikumu atsauc;
6.

Jo īpaši aicina Komisiju nepiešķirt importēšanas atļauju nevienam ģenētiski
modificētam augam, kuru paredzēts izmantot pārtikā un barībā un kurš pārveidots tā, lai
būtu noturīgs pret komplementāru herbicīdu, kas Savienībā ir aizliegts vai tiks aizliegts
tuvākajā nākotnē;

7.

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

