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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 GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (D056125-02),

– 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 23. aprīļa balsojumu, kura rezultātā atzinums 
netika sniegts,

– ņemot vērā 11. 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 2017. gada 21. septembrī pieņemto 
atzinumu, kas publicēts 2017. gada 24. oktobrī3,

– 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://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006


– 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,

A. tā kā ar Komisijas Lēmumu 2008/280/EK2 atļāva laist tirgū pārtiku un barību, kas satur 
ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (“kukurūza GA21”), sastāv vai ir ražota no tās; tā 
kā pieteikums attiecas arī uz tādu produktu atļaušanu, kas satur kukurūzu GA21 vai 
sastāv no tās, bet kas nav pārtika un barība, un kas paredzēti tādiem pašiem 
izmantošanas veidiem kā jebkura cita kukurūza, izņemot audzēšanu.

B. tā kā pirms minētā Komisijas Lēmuma 2008/280/EK Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu 2007. gada 
13. septembrī pieņēma labvēlīgu atzinumu, kas tika publicēts 2007. gada 2. oktobrī3 
(“EFSA 2007”);

C. tā kā 2016. gada 6. oktobrī uzņēmums Syngenta France SAS, kas pārstāv uzņēmumu 
Syngenta Crop Protection AG, Šveice, iesniedza Komisijai pieteikumu saskaņā ar 11. un 
23. pantu Regulā (EK) Nr. 1829/2003, minētās atļaujas atjaunošanai;

D. tā kā 2017. gada 21. septembrī EFSA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 

1 – 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.).

 – 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.).

 – 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.).

 – 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.).

 – 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.).

 – 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 no šiem modifikācijas gadījumiem, vai kas sastāv vai ir ražota no tās (OV C 
86, 6.3.2018., 108. lpp.).

 – Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas 



18. pantu pieņēma labvēlīgu atzinumu, kas tika publicēts 2017. gada 24. oktobrī1 
(“EFSA 2017”);

E. tā kā GA21 kukurūza ir izstrādāta, lai nodrošinātu toleranci pret glifosātu, izdalot 
EPSPS proteīna modificētu versiju;

F. tā kā papildu herbicīdu, šajā gadījumā glifosāta, izmantošana ir daļa no parastas 
lauksaimniecības prakses pret herbicīdiem izturīgu augu kultivēšanā un tāpēc var 
prognozēt, ka atliekas no izsmidzināšanas būs atrodamas ražā un ir neizbēgamas 
sastāvdaļas; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru 
izmantošana izraisa paplidu herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to 
tradicionālajām alternatīvām;

G. tā kā līdz ar to var prognozēt, ka šī GA21 kukurūza ar glifosātu tiks apstrādāta lielākās 
devās un vairākas reizes, kas savukārt ne vien palielinās atlieku īpatsvaru ražā, bet var 
arī ietekmēt šīs ĢM kukurūzas auga sastāvu un agronomiskās īpašības;

H. tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā dalībvalstis iesniedza daudz kritisku komentāru 
gan attiecībā uz EFSA 20072, gan EFSA 20173; tā kā dalībvalstu kritiskie komentāri, 

lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija 
SHD-27531-4) laišanu tirgū. (OV C 86, 6.3.2018., 111. lpp.).

 – 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).

 – 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).

 – 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).

 – Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas 
lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas 
nolūkos (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0387).

 – 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 



piemēram, attiecas arī uz to, ka ir vajadzīga papildu informācija, lai izdarītu 
secinājumus attiecībā uz riska novērtējumu par GA21 kukurūzu, ka nav sniegti dati par 
nekaitīgas lietošanas vēsturi, ka uzraudzības ziņojumi par GA21 kukurūzu atļaujas 
laikposmā ir ar būtiskiem trūkumiem un ka īstenotā uzraudzības pieeja nav pilnībā 
atbilstīga Direktīvas 2001/18/EK prasībām;

I. tā kā EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jautājumos (EFSA ĢMO 
ekspertu grupa) pati uzskata, ka ir vajadzīgas turpmākas pārrunas ar pieteikumu 
iesniedzējiem un riska pārvaldītājiem par to, kā praktiski īstenot pēcreģistrācijas vides 
monitoringa plānus attiecībā uz ģenētiski modificētiem (ĢM) importētiem un 
pārstrādājamiem augiem;

J. tā kā joprojām nav skaidras atbildes uz to, vai glifosāts ir kancerogēns; tā kā EFSA 
2015. gada novembrī secināja, ka glifosāts, visticamāk, nav kancerogēns, un Eiropas 
Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) 2017. gada martā secināja, ka nav pamatota neviena 
klasifikācija; tā kā Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes 
aģentūra — gluži pretēji — 2015. gadā glifosātu ir klasificējusi kā cilvēkiem iespējami 
kancerogēnu vielu;

K. tā kā Parlaments ir izveidojis īpašu komiteju jautājumos par Savienības atļaujas 
piešķiršanu pesticīdiem, kura palīdzēs noskaidrot, vai ir tikuši ievēroti attiecīgie 
Savienības zinātniskie standarti un vai pie secinājumiem par glifosāta kancerogenitāti 
Savienības aģentūras nav nonākušas nepieļaujamas uzņēmumu ietekmes rezultātā;

teksti, P8_TA(2016)0390).
 – 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 modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un 
ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no 
modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās 
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0123).

 – 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).

 – 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).

 – 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).

 – 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 



L. tā kā EFSA ekspertu grupa pesticīdu jomā uzskata, ka nevar izdarīt secinājumus par to, 
cik nekaitīgas ir ģenētiski modificētu kultūraugu apsmidzināšanas ar glifosāta 
preparātiem radītās atliekas1; tā kā piedevas un to maisījumi, ko izmanto glifosāta 
izsmidzināšanas tirdzniecības preparātos, var būt toksiskāki par pašu aktīvo vielu2;

M. tā kā Savienība jau ir izņēmusi no tirgus glifosāta piedevu, kas pazīstama ar nosaukumu 
POE-talovamīns, jo ir bažas, ka tā ir toksiska viela; tā kā valstīs, kurās audzē GA21 
kukurūzu (Argentīnā, Brazīlijā, Kanādā, Japānā, Paragvajā, Filipīnās, Dienvidāfrikā, 
ASV, Urugvajā un Vjetnamā), problemātiskās piedevas un maisījumi joprojām var būt 
atļauti;

N. tā kā informācija par herbicīdu un to metabolītu atlieku līmeņiem ir svarīga, lai varētu 
veikt pret herbicīdiem rezistentu ģenētiski modificētu augu visaptverošu riska 
novērtējumu; tā kā tiek uzskatīts, ka jautājums par atliekām no apsmidzināšana ar 
herbicīdiem neietilpst EFSA ĢMO ekspertu grupas kompetences jomā; tā kā GA21 
kukurūzas apsmidzināšanas ar glifosātu ietekme nav novērtēta;

O. tā kā patlaban no dalībvalstīm nav prasīts mērīt glifosāta vai glufosināta atliekas 
importētajā kukurūzā, lai nodrošinātu atbilstību maksimālajiem atlieku līmeņiem, 
ievērojot saskaņoto daudzgadu kontroles programmu 2018., 2019. un 2020. gadam, 
saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/6603, un tas nav prasīts arī attiecībā 
uz 2019., 2020. un 2021. gadu4; tā kā līdz ar to nav zināms, vai glifosāta atliekas 

(Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0377).
 – 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).

 – 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).

 – 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 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), 
sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0397).

 – 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 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-



importētajā GA21 kukurūzā atbilst Savienības noteiktajam maksimāli pieļaujamam 
atlieku daudzumam;

P. tā kā GA21 kukurūzu audzē tostarp Argentīnā; tā kā glifosāta izmantošanas postošā 
ietekme uz veselību ir plaši dokumentēta; tā kā Savienība ir apņēmusies pildīt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas ietver apņemšanos līdz 2030. gadam būtiski 
samazināt to nāves gadījumu un slimību skaitu, kuras izraisa bīstamas ķīmiskas vielas 
un gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums un kontaminācija (IAM 3, 3.9. mērķis)1;

Q. tā kā Savienība ir apņēmusies īstenot politikas saskaņotību attīstībai ar mērķi līdz 
minimumam samazināt pretrunas un veidot dažādu Savienības politikas jomu sinerģijas, 
tostarp tādās jomās kā tirdzniecība, vide un lauksaimniecība, lai no tā gūtu labumu 
jaunattīstības valstis un lai palielinātu attīstības sadarbības efektivitāti;

R. tā kā EFSA secināja, ka visi parastajiem kultūraugiem (t. i., ģenētiski nemodificētiem 
kultūraugiem) paredzētie glifosāta reprezentatīvie izmantošanas veidi, izņemot vienu, 
rada draudus savvaļas sauszemes mugurkaulnieku nemērķa sugām, taču tā konstatēja arī 
augstu ilgtermiņa risku zīdītājiem saistībā ar dažiem galvenajiem glifosāta lietojumiem 
uz tradicionālajiem kultūraugiem2; tā kā ECHA ir klasificējusi glifosātu kā toksisku 
ūdens organismiem ar ilgstošām sekām; tā kā glifosāta lietošanas negatīvā ietekme uz 
bioloģisko daudzveidību un vidi ir plaši dokumentēta; tā kā, piemēram, ASV 2017. gada 
pētījumā ir konstatēta negatīva korelācija starp glifosāta izmantošanu un pieaugušu 
Danaus plexippus sugas tauriņu pārpilnību, jo īpaši reģionos, kuros īsteno intensīvu 
lauksaimniecību3;

9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-
9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv 
vai ir ražoti no tiem (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0398).

 – 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 (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0051).

 – Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas 
lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 
MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON‑87427‑7 × MON‑89Ø34‑3 × MON-
ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas no 
modifikācijām MON 87427, MON 89034 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, 
un ar kuru atceļ Lēmumu 2010/420/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0052).

 – Parlamenta 2018. gada 3. maija 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 
pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7-1 (KM-
ØØØH71-4) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0197),

2 Komisijas 2008. gada 28. marta Lēmums 2008/280/EK, ar ko atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas 
satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās 
(OV L 87, 29.3.2008., 19. lpp.);



S. tā kā atļauja laist tirgū šo GA21 kukurūzu turpinās radīt pieprasījumu pēc tās 
audzēšanas trešās valstīs; tā kā, kā jau minēts iepriekš, ir sagaidāms, ka attiecībā uz 
šādiem pret herbicīdiem noturīgiem ģenētiski modificētiem augiem (salīdzinājumā ar 
ģenētiski nemodificētiem augiem) tiks izmantotas lielākas un atkārtotas herbicīda devas, 
jo tie ir īpaši paredzēti šādam nolūkam;

T. tā kā Savienība ir pievienojusies ANO Konvencijai par bioloģisko daudzveidību, 
saskaņā ar kuru pusēm ir pienākums nodrošināt, ka darbības to jurisdikcijā, nenodara 
kaitējumu videi citās valstīs1; tā kā lēmums par to, vai piešķirt atļauju šai GA21 
kukurūzai vai ne, ir Savienības jurisdikcijā;

U. tā kā pret vairākiem selektīviem herbicīdiem noturīgu ĢM kultūraugu izstrāde 
galvenokārt notiek tādēļ, ka strauji palielinājās nezāļu noturība pret glifosātu tajās 
valstīs, kuras lielā mērā paļāvās uz ĢM kultūraugiem; tā kā 2015. gadā pasaulē 
pastāvēja vismaz 29 pret glifosātu noturīgas nezāļu sugas2;

V. tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku 
veselības pastāvīgā komiteja, 2018. gada 23. aprīlī balsojot nolēma atzinumu nesniegt;

W. tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi faktu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 
stāšanās spēkā tai lēmumi par atļauju piešķiršanu bijuši jāpieņem bez Pārtikas aprites un 
dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ 
Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā 
procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par 

3 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541 
1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006 
2 G pielikums, Dalībvalstu komentāri, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2005-226

3 G pielikums, Dalībvalstu komentāri, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?questi
on=EFSA-Q-2016-00714 

1 EFSA slēdziens par aktīvās vielas glifosāta pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo 
analīzi. EFSA 2015. gada biļetens, 13 (11):4302 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666   
3 Komisijas 2017. gada 6. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/660 par saskaņotu 

Savienības daudzgadu kontroles programmu 2018., 2019. un 2020. gadam, kas 
pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un 
novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā 
un uz tās (OV L 94, 7.4.2017., 12. lpp.). 

4 Komisijas 2018. gada 9. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/555 par saskaņotu 
Savienības daudzgadu kontroles programmu 2019., 2020. un 2021. gadam, kas 
pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem un 
novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā 
un uz tās (OV L 92, 10.4.2018., 6. lpp.).

1 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 
2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302 
3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719 
1 3. pants, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03 

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03


atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas 
priekšsēdētājs J. C. Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku1;

X. tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā2 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;

Y. tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā ir norādīts, ka Komisijai, ciktāl vien 
iespējams, būtu jārīkojas tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir pretrunā dominējošajai 
nostājai, kas pret īstenošanas akta piemērotību varētu rasties pārsūdzības komitejā, un jo 
īpaši tad, ja konkrētais tiesību akts attiecas uz tādiem sensitīviem jautājumiem kā 
patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

Z. 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 par atļaujas atjaunošanu, ņem vērā visus attiecīgos 
Savienības tiesību aktu noteikumus un citus tiesiskos faktorus, kas attiecas uz izskatāmo 
jautājumu;

1. uzskata, ka īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 
paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2. uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, 
jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/20023 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 īstenošanas lēmuma projektu;

4. aicina Komisiju apturēt īstenošanas lēmumus attiecībā uz ikvienu pieteikumu atļaujas 
saņemšanai par ĢMO, kamēr atļaujas piešķiršanas procedūra nav pārskatīta tā, lai būtu 
novērstas nepilnības pašreizējā procedūrā, kas izrādījusies neatbilstīga;

5. aicina Komisiju jo īpaši ievērot tās saistības saskaņā ar ANO Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību, apturot visu to ģenētiski modificēto augu importu, kas ir noturīgi pret 
glifosātu;

6. aicina Komisiju nesniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ģenētiski 
modificētam augam, pirms nav veikts pilnīgs novērtējums par atliekām pēc 
apsmidzināšanas ar papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto 
attiecīgo augu kultivēšanas valstīs;

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 
1 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).

2 OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
3 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/


7. aicina Komisiju riska novērtējumu, kas veikts attiecībā uz papildu herbicīdu 
izmantošanu un to atliekām, pilnībā iekļaut pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski 
modificētu kultūraugu riska novērtējumā neatkarīgi no tā, vai attiecīgo ģenētiski 
modificēto kultūraugu Savienībā ir paredzēts kultivēt vai importēt Savienībā pārtikai vai 
barībai; 

8. atkārtoti apliecina savu apņēmību panākt progresu, strādājot pie Komisijas priekšlikuma 
grozīt Regulu (ES) Nr. 182/2011, lai nodrošinātu, ka turpmāk Komisija savus 
priekšlikumus atsauc arī gadījumos, kad Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu par tādu ĢMO atļaujām, kas paredzēti 
kultivēšanai vai izmantošanai pārtikā vai lopbarībā; aicina Padomi steidzami turpināt 
darbu pie minētā Komisijas priekšlikuma;

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


