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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(0003/2013)

Jautājums jautājumu laikam komitejā 0003/2013, ko
saskaņā ar Reglamenta 197. pantu iesniedza
Linda McAvan

Temats: Viedokļu apmaiņa Komisijā un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA) par 
ģenētiski modificētiem dzīvniekiem

Aicinām Komisiju un EFSA atbildēt uz šādiem deputātes Linda McAvan uzdotajiem 
jautājumiem.

Lai arī Eiropas Savienībā vēl nav saņemti pieteikumi ģenētiski modificētu dzīvnieku vai no 
tiem iegūtu produktu laišanai tirgū, ir labi zināms, ka zinātnes attīstība pieļauj šādu 
pieteikumu iespējamību nākotnē saistībā ar vairākām sugām.

Šādas attīstības tendences daļēji izskaidro to, ka EFSA pēdējo divu gadu laikā ir pievērsusi 
uzmanību šiem jautājumiem. EFSA 2012. gada janvārī publicēja norādījumus par pārtikas un 
dzīvnieku barības, kura iegūta no ģenētiski modificētiem dzīvniekiem, riska novērtēšanu un 
par dzīvnieku veselības un labturības aspektiem, vēlāk, 2013. gada maijā, publicējot 
norādījumus par riska novērtēšanu vides jomā.

Komisija turklāt ir saņēmusi Septītās pamatprogrammas (FP7) finansētā projekta PEGASUS
ziņojumu un ieteikumus, kura mērķis bija apkopot esošās zināšanas sociālajā, vides un 
ekonomikas jomā saistībā ar ģenētiski modificētiem dzīvniekiem, parādot arī sabiedrības 
izpratni par šiem jautājumiem.

– Vai Komisija varētu komentēt projektā PEGASUS gūtos atzinumus, un kā tā grasās rīkoties 
šajā sakarībā?
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– Vai Komisija var sniegt jaunākās ziņas par to, vai tuvākajā nākotnē Eiropas Savienībā ir 
gaidāmi pieteikumi ģenētiski modificētu dzīvnieku vai no tiem iegūtu produktu laišanai tirgū?

– Ja šāds pieteikums tiks saņemts, vai Komisija var sīki paskaidrot, kādi pārbaudes pasākumi 
un kritēriji tiks izmantoti, pieņemot lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu? Un 
vēl, kā Komisija vērtēs ģenētiski modificētu dzīvnieku un to atšķirīgo dzīves norišu iespējamo 
ietekmi uz dzīvnieku labturību?

– EFSA norādījumos par riska novērtēšanu vides jomā ir minēti daži no daudzajiem 
paredzamajiem ģenētiski modificētu dzīvnieku praktiskās izmantošanas veidiem. Dažus 
dzīvniekus var izmantot medicīnas pētījumos, bet citus — lai uzlabotu ražīgumu vai pat 
panāktu izmaiņas ārējā izskatā. Vai Komisija paredz piekopt atšķirīgu politiku attiecībā pret 
pārtikā un medicīnas pētījumos izmantojamiem ģenētiski modificētiem dzīvniekiem?


