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Zadeva: Izmenjava mnenj s Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane o gensko 
spremenjenih živalih

Komisija in Evropska agencija za varnost hrane sta pozvani, da odgovorita na naslednja 
vprašanja, ki jih je zastavila Linda McAvan:

Čeprav trenutno v EU ni zahtevkov, da bi v promet dali gensko spremenjene živali ali izdelke 
iz gensko spremenjenih živali, napredek v znanosti jasno nakazuje, da bi se lahko v prihodnje 
takšni zahtevki pojavili za različne vrste.

Evropska agencija za varnost hrane se je deloma kot odziv na ta trend zadnji dve leti posvetila 
temu vprašanju. Januarja 2012 je izdala smernice o oceni tveganja za hrano in krmo iz gensko 
spremenjenih živali ter o vidikih zdravja in dobrega počutja živali, maja 2013 pa smernice o 
oceni tveganja za okolje. 

Komisija je prejela tudi poročilo in priporočila projekta PEGASUS, ki se je financiral iz 7OP, 
namenjen pa je bil združitvi obstoječega socialnega, okoljskega in ekonomskega znanja glede
gensko spremenjenih živali, vključno z dojemanjem javnosti o tem.

– Ali lahko Komisija komentira izsledke projekta PEGASUS in kakšne ukrepe načrtuje v 
odgovor nanje?

– Ali lahko Komisija posreduje najnovejše podatke o tem, ali v bližnji prihodnosti pričakuje 
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morebitne zahtevke, da bi v EU v promet dali gensko spremenjene živali ali izdelke iz gensko 
spremenjenih živali? 

– Ali lahko Komisija podrobno razloži, na kakšen način bi preučila takšen zahtevek in kakšna 
merila bi uporabila pri odločanju o ugoditvi, če bi bil takšen zahtevek vložen? Kako bi 
Komisija ocenila še zlasti vidike dobrega počutja živali tako pri ustvarjanju gensko 
spremenjene živali kot pri samem življenju gensko spremenjene živali?

– Smernice Evropske agencije za varnost hrane o oceni tveganja za okolje podrobneje 
navajajo različne predvidene praktične načine uporabe gensko spremenjenih živali. Nekatere 
naj bi uporabljali v medicinskih raziskavah, pri drugih pa naj bi se osredotočali na povečanje 
proizvodnje ali celo spreminjanje videza. Ali Komisija razmišlja o različnih pristopih politike 
za gensko spremenjene živali za hrano in gensko spremenjene živali za medicinske raziskave?


