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Predmet: razmjena stajališta s Komisijom i EFSA-om o genetski modificiranim životinjama

Poziva se Komisiju i EFSA-u da odgovore na sljedeća pitanja gđe Linde McAvan:

iako trenutačno u EU-u nema zahtjeva za stavljanje na tržište genetski modificiranih životinja 
ili proizvoda dobivenih od genetski modificiranih životinja, poznato je da bi u budućnosti 
zbog znanstvenih istraživanja zahtjevi mogli biti podneseni u pogledu raznih vrsta.

Djelomično kao odgovor na taj razvoj događaja EFSA je u protekle dvije godine istražila 
dotično pitanje. U siječnju 2012. objavila je smjernice u vezi s procjenom rizika u pogledu 
hrane za ljude i životinje proizvedene od genetski modificiranih životinja te u vezi s pitanjima 
u pogledu zdravlja i dobrobiti životinja te je poslije, u svibnju 2013., objavila smjernice o 
procjeni njihova rizika po okoliš.

Komisija je također primila izvješće i preporuke projekta PEGASUS koji se financira sedmim 
Okvirnim programom za istraživanje i razvoj te čiji je cilj integriranje postojećeg socijalnog, 
ekološkog i ekonomskog znanja u vezi s genetski modificiranim životinjama, uključujući i 
spoznaje o postojećoj percepciji javnosti.

- Može li Komisija dati mišljenje o rezultatima projekta PEGASUS i odgovoriti što u vezi s 
njima misli poduzeti?

- Može li Komisija dati najnovije informacije o tome predviđa li da će u EU-u u bliskoj 
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budućnosti doći do podnošenja zahtjeva za stavljanje na tržište genetski modificiranih 
životinja ili proizvoda dobivenih od genetski modificiranih životinja?

- Ako se takav zahtjev podnese, može li Komisija potanko objasniti koje će mjere nadzora 
poduzeti i koji će se kriteriji odrediti za donošenje odluke o odobravanju zahtjeva? 
Konkretno, kako će Komisija ocijeniti koje posljedice na dobrobit životinja imaju dobivanje 
genetski modificirane životinje i izmijenjeni život same genetski modificirane životinje?

- U smjernicama EFSA-e u vezi s procjenom rizika po okoliš navode se neke od različitih 
predviđenih praktičnih primjena genetski modificiranih životinja. Kod nekih se radi o 
primjeni u medicinskom istraživanju, a druge se, čini se, usredotočuju na povećanu
produktivnosti ili čak na promjene u izgledu. Predviđa li Komisija primjenu različitih politika 
za genetski modificirane životinje koje se koriste za hranu u odnosu na one koje se koriste u 
medicinskom istraživanju?


