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Θέμα: Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα ζώα

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρακαλούνται να 
απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις, που θέτει η κ. Linda McAvan:

Παρόλο που επί του παρόντος δεν υπάρχουν αιτήσεις στην ΕΕ για διάθεση στην αγορά 
γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) ζώων ή προϊόντων από ΓΤ ζώα, είναι ευρέως γνωστό ότι οι 
επιστημονικές εξελίξεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να υποβληθούν αιτήσεις στο μέλλον για 
διάφορα είδη. 

Εν μέρει ως απάντηση σε αυτή την αναπτυσσόμενη τάση, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων διεξήγαγε έρευνα επί του θέματος τα δύο τελευταία χρόνια. Τον 
Ιανουάριο του 2012 δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του 
κινδύνου στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από γενετικώς τροποποιημένα ζώα, καθώς και 
σχετικά με πτυχές της υγείας και ευζωίας των ζώων, ενώ ακολούθησαν τον Μάιο του 2013 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Η Επιτροπή παρέλαβε επίσης την έκθεση και τις συστάσεις του προγράμματος ΠΗΓΑΣΟΣ, 
το οποίο χρηματοδοτείται από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) και έχει σχεδιασθεί, 
προκειμένου να ενσωματώσει τις υπάρχουσες κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και 
οικονομικές γνώσεις για τα ΓΤ ζώα, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης στάσης της 
κοινής γνώμης.
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- Θα μπορούσε η Επιτροπή να σχολιάσει τα ευρήματα του προγράμματος ΠΗΓΑΣΟΣ και σε 
ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί ως απάντηση σε αυτά;

- Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το εάν 
προβλέπει να υποβληθούν αιτήσεις για διάθεση στην αγορά ΓΤ ζώων ή προϊόντων από ΓΤ 
ζώα στην ΕΕ στο προσεχές μέλλον;

- Σε περίπτωση που υποβληθεί μία αίτηση τέτοιου είδους, θα μπορούσε η Επιτροπή να 
εξηγήσει λεπτομερώς ποια μέτρα ελέγχου θα λάβει και ποια κριτήρια θα τεθούν για την 
απόφαση επί της έγκρισης ή μη της αίτησης; Ειδικότερα, πώς θα αξιολογήσει η Επιτροπή τις 
επιπτώσεις που έχουν στην ευζωία των ζώων τόσο η δημιουργία ενός ΓΤ ζώου, όσο και η 
αλλοιωμένη ζωή του ίδιου του ΓΤ ζώου;

- Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου αναφέρουν λεπτομερώς ορισμένες από τις διάφορες 
πρακτικές εφαρμογές των ΓΤ ζώων που είναι υπό εξέταση. Ορισμένες έχουν εφαρμογές στην 
ιατρική έρευνα, ενώ άλλες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στην αυξημένη παραγωγικότητα ή 
ακόμη και σε αλλαγές στην εμφάνιση. Εξετάζει η Επιτροπή μία διαφορετική πολιτική 
προσέγγιση για τα ΓΤ ζώα που προορίζονται για κατανάλωση και για εκείνα που 
προορίζονται για την ιατρική έρευνα;


