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Otázka pro dobu vyhrazenou pro otázky ve výboru 0003/2013,
kterou podle článku 197 jednacího řádu
pokládá Linda McAvan

Předmět: Výměna názorů s Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) 
na téma geneticky modifikovaných zvířat

Komise a úřad EFSA se vyzývají, aby zodpověděly následující otázky, které položila paní 
Linda McAvanová:

Ačkoli v EU doposud nebyla podána žádná žádost o uvedení geneticky modifikovaných zvířat 
nebo produktů z nich odvozených na trh, je obecně známo, že vědecký vývoj naznačuje, že 
v budoucnu můžeme očekávat žádosti týkajících se celé řady druhů.

Částečně v reakci na tento vznikající trend se poslední dva roky touto otázkou zabývá úřad 
EFSA. V lednu 2012 zveřejnil pokyny týkající se posuzování rizik, pokud jde o potraviny 
a krmiva pocházející z geneticky modifikovaných zvířat a o aspekty zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat. V květnu 2013 pak následovaly pokyny pro posuzování jejich 
rizika pro životní prostředí.

Komise rovněž obdržela zprávu a doporučení projektu PEGASUS financovaného v rámci 
sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj, jehož cílem bylo 
integrovat stávající sociální, environmentální a hospodářské poznatky týkající se geneticky 
modifikovaných zvířat, včetně současného veřejného mínění.

– Může se Komise vyjádřit k závěrům projektu PEGASUS a objasnit, jaké kroky hodlá 
v reakci na ně podniknout?
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– Může Komise poskytnout aktuální informace o tom, zda v blízké budoucnosti očekává, že 
budou podány žádosti o uvedení geneticky modifikovaných zvířat nebo z nich odvozených 
produktů na trh v EU?

– V případě, že taková žádost bude podána, může Komise podrobně popsat, jaká kontrolní 
opatření přijme a jaká kritéria budou stanovena pro rozhodnutí o schválení žádosti? 
A především, jak hodlá Komise posuzovat dopady, které má na životní podmínky zvířete 
skutečnost, že se narodilo a žije jako geneticky modifikované?

– Pokyny úřadu EFSA v oblasti posuzování rizika pro životní prostředí podrobně popisují 
některá z plánovaných praktických použití geneticky modifikovaných zvířat. Některá 
naleznou využití v oblasti lékařského výzkumu, zatímco jiná budou zřejmě použita ke zvýšení 
produktivity nebo změnu vzhledu. Hodlá Komise zaujmout rozdílný politický přístup ke 
geneticky modifikovaným zvířatům určeným k produkci potravin a k lékařskému výzkumu?


