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Dotyczy: Wymiany poglądów z Komisją i Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności na temat zwierząt genetycznie zmodyfikowanych

Zwrócono się do Komisji i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania postawione przez Lindę McAvan:

Mimo że obecnie nie mamy do czynienia z wnioskami o wprowadzenie na rynek UE 
zmodyfikowanych genetycznie zwierząt lub produktów pochodnych, wiadomo powszechnie, 
że postęp naukowy wskazuje na to, że w przyszłości składane będą takie wnioski dotyczące 
szeregu gatunków zwierząt.

Powodowany po części tą rozwijającą się tendencją Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności badał tę sprawę przez ostatnie dwa lata. W styczniu 2012 r. EFSA opublikował 
wytyczne na temat oceny ryzyka dotyczącej żywności i paszy pochodzących od zwierząt 
zmodyfikowanych genetycznie, a także aspektów związanych ze zdrowiem i dobrostanem 
zwierząt. Następnie w maju 2013 r. opublikowano wytyczne dotyczące oceny ryzyka 
środowiskowego.

Komisja otrzymała także sprawozdanie oraz zalecenia z projektu PEGASUS (finansowanego 
z 7PR), który ma na celu zintegrowanie wiedzy na temat społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych skutków genetycznego modyfikowania zwierząt przy uwzględnieniu 
aktualnego postrzegania tej kwestii przez społeczeństwo.
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- Czy Komisja mogłaby skomentować wyniki projektu PEGASUS oraz udzielić informacji na 
temat działań, które zamierza podjąć w odpowiedzi na te wyniki?

- Czy Komisja mogłaby udzielić aktualnych informacji na temat ewentualnych 
przewidywanych wniosków dotyczących wprowadzenia w niedalekiej przyszłości na rynek 
UE zmodyfikowanych genetycznie zwierząt lub produktów pochodnych?

- Czy Komisja mogłaby szczegółowo wyjaśnić , jakie środki kontrolne zostałyby podjęte w 
przypadku złożenia wniosków oraz na podstawie jakich kryteriów podejmowane byłyby 
decyzje o pozytywnym rozpatrzeniu takich wniosków? W szczególności w jaki sposób 
Komisja zamierza oceniać implikacje dla dobrostanu zwierząt, jakie niesie stworzenie 
zmodyfikowanego genetycznie zwierzęcia, a także zmieniona jakość życia zmodyfikowanego 
genetycznie zwierzęcia?

- Wytyczne EFSA dotyczące oceny ryzyka środowiskowego wskazują różne przewidywane 
możliwości wykorzystania zmodyfikowanych genetycznie zwierząt w praktyce. Niektóre z 
nich dotyczą zastosowania w badaniach medycznych, inne natomiast koncentrują się na 
zwiększaniu produktywności czy nawet zmianach w wyglądzie zwierząt. Czy Komisja 
przewiduje różne podejścia do zmodyfikowanych genetycznie zwierząt wykorzystywanych w 
przemyśle spożywczym i w badaniach medycznych?


