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Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0003/2013,
внесен съгласно член 197 от Правилника за дейността
от Линда Макавън

Относно: Размяна на мнения с Комисията и ЕОБХ относно генетично модифицираните 
животни

Комисията и ЕОБХ са приканени да разгледат следните въпроси, повдигнати от г-жа 
Линда Макавън:

Независимо от факта, че понастоящем няма заявления в ЕС за предлагането та пазара 
на генетично модифицирани животни или продукти, получени от генетично 
модифицирани животни , е добре известно, че научните постижения подсказват, че в 
бъдеще може да има подобни заявления за редица видове. 

Отчасти в отговор на тази тенденция за развитието ЕОБХ е проучил въпроса в хода на 
последните две години. През януари 20102 г. той публикува ръководство за оценката на 
риска при храните и фуражите от генетично модифициране животни и за здравето на 
животните и аспекти, свързани с хуманното отношение към тях, последвано през май 
2013 г. от ръководство за оценка на риска, свързан с околната среда.

Комисията получи също така доклада и препоръките на проекта PEGASUS, 
финансиран от FP7, предназначен да обедини в едно цяло съществуващите знания в 
социалната, екологичната и икономическата област във връзка с генетично 
модифицираните животни, в това число и съществуващото усещане сред 
обществеността.
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- Комисията може ли да коментира установеното във връзка с проекта PEGASUS и 
какви са действията, които възнамерява да предприеме в отговор на това?

- Може ли Комисията да предостави най-актуалната информация относно това дали 
предвижда подаването на някакви заявления за предлагането на пазара на генетично 
модифицирани животни или продукти, получени от генетично модифицирани животни 
в ЕС в близко бъдеще?

- Ако такова заявление следва да бъде подадено би ли могла Комисията да обясни 
подробно какви са мерките за контрол които ще предприеме и какви са критериите, 
които ще бъдат установени в решението във връзка с това дали да бъде заявлението 
одобрено? По-специално, как Комисията ще извършва оценка на отражението върху 
хуманното отношение към животните на създаването на генетично модифицирано 
животно и на живота на самото генетично модифицирано животно?

- Насоките на ЕОБХ относно оценката на риска за околната среда дават подробности за 
някои от прогнозираните практически приложения на генетично модифицираните 
животни. Някои имат приложения свързани с медицинските изследвания, като други 
явно се фокусират върху повишаване на производителността или дори промени на 
външния вид. Дали Комисията възнамерява да подходи различно по отношение на 
политиката за генетично модифицираните животни, използвани за хранителни цели, и 
тези, използвани за медицински изследвания?


