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Komisija ir EFSA raginamos spręsti šiuos Lindos McAvan iškeltus klausimus:

Nors šiuo metu ES nėra pateikta prašymų rinkai pateikti genetiškai modifikuotus gyvūnus ar 
produktus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų gyvūnų, gerai žinoma, kad iš mokslo raidos 
matyti, kad ateityje gali būti pateikta tokių paraiškų dėl įvairių gyvūnų rūšių.

Iš dalies reaguodama į šią besivystančią tendenciją EFSA praėjusius dvejus metus tyrinėjo šį 
klausimą. 2012 m. sausio mėn. ji paskelbė gaires dėl maisto ir pašarų, pagamintų iš genetiškai 
modifikuotų gyvūnų, rizikos vertinimo ir gyvūnų sveikatos ir gerovės aspektų, o vėliau, 
2013 m. gegužės mėn. – gaires dėl jų rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija taip pat gavo ataskaitą ir rekomendacijas dėl pagal 7-ąją bendrąją programą 
finansuojamo projekto PEGASUS, kuriuo siekiama apibendrinti socialines, aplinkos ir 
ekonomikos žinias apie genetiškai modifikuotus gyvūnus, įskaitant esamą visuomenės 
nuomonę.

– Ar Komisija galėtų pakomentuoti projekto PEGASUS rezultatus ir kokių veiksmų ji 
rengiasi imtis reaguodama į juos?

– Ar Komisija gali pateikti naujausią informaciją apie tai, ar ji prognozuoja, kad artimiausioje 
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ateityje bus pateikta prašymų rinkai pateikti genetiškai modifikuotus gyvūnus ar produktus, 
pagamintus iš genetiškai modifikuotų gyvūnų?

– Jei toks prašymas būtų pateiktas, ar Komisija galėtų išsamiai išaiškinti, kokių tikrinimo 
priemonių ji imtųsi ir kokie kriterijai būtų nustatyti priimant sprendimą dėl prašymo 
patenkinimo ar nepatenkinimo? Visų pirma, kaip Komisija įvertins poveikį gyvūnų gerovei 
kuriant genetiškai modifikuotą gyvūną ir pakeitus paties genetiškai modifikuoto gyvūno 
gyvenimą?

– EFSA rizikos aplinkai vertinimo gairėse yra išsamiai išdėstyti kai kurie iš numatomų įvairių 
praktinių genetiškai modifikuotų gyvūnų panaudojimo būdų. Kai kurie jų yra susiję su 
panaudojimu medicinos tyrimuose, o kitais, atrodo, siekiama didesnio našumo ar netgi 
pakeisti išvaizdą. Ar Komisija planuoja taikyti skirtingą politiką maistui skirtų genetiškai 
modifikuotų gyvūnų ir medicinos tyrimams skirtų genetiškai modifikuotų gyvūnų atžvilgiu?


