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Ref.: Schimb de opinii cu Comisia și EFSA cu privire la animalele modificate genetic

Comisia și EFSA sunt invitate să răspundă la următoarele întrebări adresate de Linda 
McAvan:

Deși în UE nu există în prezent cereri de introducere pe piață a animalelor modificate genetic 
sau a produselor derivate din acestea, progresele științifice sugerează că astfel de cereri ar 
putea fi depuse în viitor pentru o serie de specii de animale.

În parte ca reacție la această tendință în creștere, EFSA a analizat această chestiune în ultimii 
doi ani. În ianuarie 2012, EFSA a publicat o serie de orientări cu privire la evaluarea riscurilor 
asociate produselor alimentare și furajelor derivate din animale modificate genetic și cu 
privire la aspecte referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, iar în mai 2013 a publicat o 
serie de orientări referitoare la evaluarea riscurilor asupra mediului asociate animalelor 
modificate genetic.

De asemenea, Comisia a primit raportul și recomandările proiectului PEGASUS, finanțat în 
cadrul programului PC7, care are ca obiectiv integrarea cunoștințelor sociale, economice și de 
mediu existente cu privire la animalele modificate genetic, inclusiv a percepției actuale a 
publicului.

- Ar putea Comisia comenta concluziile proiectului PEGASUS și măsurile pe care 
intenționează să le întreprindă ca răspuns?
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- Poate Comisia să comunice cele mai recente informații cu privire la posibilitatea depunerii, 
în viitorul apropiat, a unor cereri de introducere pe piață în UE a animalelor modificate 
genetic sau a produselor derivate din acestea?

- În cazul în care ar fi depusă o astfel de cerere, ar putea Comisia să explice în detaliu 
măsurile de control pe care le-ar adopta, precum și criteriile care ar determina decizia de 
autorizare sau neautorizare a cererii? Mai precis, cum va evalua Comisia efectele asupra 
bunăstării animalelor, provocate de producția de animale modificate genetic și de viața 
schimbată a acestora?

- Orientările EFSA cu privire la evaluarea riscurilor asupra mediului prezintă în detaliu o 
parte dintre diferitele aplicări practice prevăzute pentru animalele modificate genetic. O parte 
dintre aplicări au ca obiectiv cercetarea medicală, în timp ce altele par să aibă în vedere 
îmbunătățirea productivității sau chiar schimbările fizice. Comisia prevede o abordare diferită 
în ceea ce privește politica referitoare la animalele modificate genetic destinate produselor 
alimentare și cercetării medicale?


