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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0813/2008 dėl tariamo Europos maisto saugos tarnybos (EMSA) 
veiklą reglamentuojančių bendrųjų principų pažeidimo, susijusio su 
pareiškimų dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų nagrinėjimu, kurią 
pateikė Didžiosios Britanijos pilietis John Brian

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad vykdydama savo veiklą, Europos maisto saugos tarnyba 
(EMSA) neapgynė Europos piliečių interesų, neužtikrino vartotojų apsaugos ir nepateikė 
nepriklausomos mokslinės informacijos. Peticijos pateikėjas teigia, kad nagrinėdama 
paraiškas dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ar grūdų EMSA grindžia savo vertinimą 
pareiškėjų pateiktais duomenimis, o šie duomenys yra pasirinktiniai ir šališki. Peticijos 
pateikėjas taip pat kritikuoja EMSA neskaidriai vertinant dokumentus ir mano, kad tokios 
paraiškos duomenys turėtų būti atiduoti vertinti visuomenei. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento užtikrinti, kad EMSA savo Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) 
grupėje ir nagrinėdama paraiškas dėl GMO laikytųsi aukščiausių mokslinės etikos standartų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Europos maisto saugos tarnyba (EMSA), įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 – tai 
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mokslinė įstaiga, veikianti nepriklausomai nuo Europos Sąjungos institucijų1, o jos pagrindinė 
funkcija – teikti mokslinę informaciją dėl Bendrijos teisės aktų ir politikos sričių visose 
srityse, turinčiose tiesioginio ar netiesioginio poveikio maisto ir pašarų saugai.
EMSA steigimo teisės akte numatytas mokslo komitetas ir dešimt mokslinių grupių, atsakingų 
už mokslinių nuomonių pateikimą įvairiose specializuotose srityse, susijusiose su EMSA 
kompetencijos sritimi, viena iš šių grupių yra GMO grupė. Jos nariai – nepriklausomi 
ekspertai, atrinkti paskelbus viešą kvietimą išreikšti susidomėjimą ir paskirti EMSA valdybos. 
Vidaus taisyklės ir gairės dėl interesų deklaracijos, mokslo komiteto ir mokslinių grupių 
sudarymo bei skaidrumo ir konfidencialumo reikalavimų įgyvendinimo priemonių, taip pat 
interesų deklaravimo skelbiami EMSA interneto svetainėje. Mokslinėse grupėse gali 
dalyvauti ad hoc ekspertai, dirbantys ekspertų darbo grupėse, padedančiose grupių 
parengiamiesiems darbams, ir jiems taikomos tos pačios vidaus taisyklės, kaip mokslinės 
grupės nariams.
Mokslinių ir ad hoc ekspertų grupių nariai privalo pildyti metinę interesų deklaraciją, kurioje 
nurodo galimus interesus, galinčius turėti įtakos grupės darbui. Šios deklaracijos skelbiamos 
EMSA interneto svetainėje. Taip pat skelbiamos darbo grupės narių interesų deklaracijos. Be 
to, kiekvienam posėdžiui ekspertai privalo deklaruoti bet kokius interesus, kurie gali reikšti 
interesų konfliktą posėdžio darbotvarkės atžvilgiu. Tai įrašoma į posėdžio protokolą, kuris 
taip pat skelbiamas interneto svetainėje. Dėl to, kad visi mokslo komitete ir grupėse dirbantys 
mokslininkai turi įvairių interesų savo darbo srityse, būtina skirti interesus ir interesų 
konfliktą.
EMSA GMO grupė vertina pareiškėjų pateiktus tyrimus. Pavojaus aplinkai vertinimas vyksta 
laikantis išsamių kriterijų, nustatytų Direktyvos 2001/18/EB II priedo principais. Pateikiamų 
tyrimų rūšys apibrėžiamos pagal Direktyvos 2001/18/EB ir Reglamento 1829/2003 nuostatas, 
pagal kurias reikalaujama išsamios informacijos2, kuri turi būti teikiama pagal paskelbtus 
EMSA metodinius dokumentus, susijusius su GMO rizikos vertinimu. Atlikdama vertinimą, 
EMSA taip pat turi teisę prašyti papildomų duomenų ir visada – prašyti valstybės narės 
maisto vertinimo tarnybos pagalbos. Be to, EMSA GMO grupė visada tikrina tyrimų kokybę, 
o tyrimai iš esmės turi būti atliekami akredituotų laboratorijų, kurios laikosi gerosios 
laboratorijų patirties protokolų ir taiko tarptautiniu mastu pripažintus EBPO standartus. 
Šiomis aplinkybėmis tyrimų, kuriuos reikia atlikti, siekiant įvertinti produkto saugą, trukmė 
priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo.
Taip pat verta paminėti, kad EMSA atliekamas pareiškėjų pateiktų tyrimų vertinimas rodo 
įprastą leidimui išduoti pateiktų dokumentų rizikos vertinimo praktiką. Tai pasakytina ne tik 
apie kitas EMSA kompetencijos sritis, tokia yra už kitose srityse leidimui išduoti pateiktų 
dokumentų vertinimą atsakingų agentūrų, pvz., Europos vaistų agentūros (EVA), praktika ir ši 
praktika taip pat atspindi padėtį tarptautiniu mastu. Be to, taip pat reikėtų pripažinti, kad 
EMSA nuomonėse dėl GMO neapsiribojama vien pateiktais duomenimis, pvz., pareiškėjų 
dokumentais, bet ir atsižvelgiama į nepriklausomų mokslininkų atliktus tyrimus, paskelbtus 
tos pačios srities specialistų patikrintų tyrimų moksliniuose leidiniuose. Šie tyrimai 
sistemingai identifikuojami ir jais remiamasi kiekvienoje mokslinėje nuomonėje.
Į EMSA vertinimo rezultatus kartu su kitais svarbiais veiksniais atsižvelgiama paskesniame 
                                               
1 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su 
maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1.
2 Žr. Direktyvos 2001/18/EB III priedą, kuriame nurodoma pranešime pateiktina informacija.
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rizikos vertinimo sprendime, kurį siūlo Komisija ir kuris priimamas pagal reguliavimo 
procedūrą, užtikrinančią glaudų Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą. 
Reikia pabrėžti, kad šių veiksmų imamasi visiškai skaidriai, aktyviai dalyvaujant ne tik 
kompetentingai nacionalinei valstybių narių institucijai1, bet ir plačiajai visuomenei. Ir 
Direktyvoje 2001/18/EB, ir Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta visuomenės galimybė 
susipažinti su informacija ir duomenimis, gautais per leidimų išdavimo procesą, ir visuomenei 
suteikiama galimybė atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimą ir iki sprendimo dėl leidimo 
išdavimo priėmimo pateikti Komisijai pastabas. 
Galiausiai Komisija žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą laiko svarbiausiu 
prioritetu ir siekia užtikrinti, kad genetiškai modifikuotos sėklos, maistas ir pašarai būtų 
leidžiami tik tuomet, jei jie neturi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, gyvūnų sveikatai ar 
aplinkai. Šiomis aplinkybėmis Komisija pasitiki EMSA atliekamu darbu, ir šiai nuomonei 
neseniai pritarė didelė dauguma valstybių narių bei Europos Parlamentas. Komisija toliau 
vykdys savo įsipareigojimus įgyvendinant šią sistemą, kuri yra bene griežčiausia pasaulyje ir 
kurią mes nuolat stebime, siekdami galimų patobulinimų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas abejoja Europos maisto saugos tarnybos (EMSA) veikla, visų pirma 
susijusia su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

Komisijos pastabos

Komisija mano, kad sveikatos ir aplinkos apsauga yra svarbiausias prioritetas, ir yra 
įsipareigojusi tikrinti, kad genetiškai modifikuotos (GM) sėklos, maistas ir pašarai būtų 
leidžiami tik tuomet, kai nėra tikimybės, jog jie turės neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, 
gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Norėdama pasiekti šį tikslą, ES nustatė griežtą norminę genetiškai modifikuotų organizmų 
sistemą. Šiuose teisės aktuose, visų pirma Reglamente (EB) Nr. 1829/20032 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB3, produkto sauga laikoma pagrindiniu jo 
pateikimo į rinką reikalavimu. Kalbant konkrečiau, bet koks genetiškai modifikuotas 
organizmas, prieš pateikiant jį Bendrijos rinkai, turi būti įvertintas saugos požiūriu, taikant 
aukštus standartus.

Šį pavojaus vertinimą atlieka Europos maisto saugos tarnyba (EMSA), nepriklausomai nuo 
Komisijos veikianti mokslo agentūra, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 178/20024. Už vertinimą atsakinga speciali EMSA GMO grupė, kurią sudaro žinomi 
                                               
1 Žr. Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalį / 18 straipsnio 4 dalį. 
2 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų, OL L 268, 2003 10 18. 
3 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB, OL L 106, 2001 4 17.
4 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su 
maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1.
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mokslininkai, pasirinkti dėl jų kompetencijos atitinkamose srityse. Grupei padeda ad hoc
ekspertai, o jos darbas grindžiamas tarptautiniu mastu suderintais metodais.

Kalbant apie šio rizikos vertinimo pagrindą, ES GMO teisės aktuose, Direktyvoje 2001/18/EB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 aiškiai nurodyta, kad 
pareiškėjai privalo pateikti tyrimus, įskaitant nepriklausomus tos pačios srities specialistų 
patikrintus tyrimus, siekiant įrodyti, kad GMO neturi neigiamo poveikio žmonių ar gyvūnų 
sveikatai ar aplinkai. Direktyvos II priede nustatyti labai išsamūs poveikio aplinkai vertinimo 
atlikimo principai1, o III priede pateikiamas išsamus informacijos, kurią privaloma pateikti 
visų pranešimų atveju, sąrašas.
Šie reikalavimai toliau išplečiami išsamioje EMSA metodikoje dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų, atliekant genetiškai modifikuotų augalų ir išvestinių maisto produktų bei pašarų 
rizikos vertinimą. Naudojami tyrimo metodai turi būti visiškai pagrįsti arba aprašyti EBPO 
arba Europos Komisijos, o tyrimai turi būti atlikti vadovaujantis gerosios laboratorijų patirties 
(GLP) principais. Peticijos pateikėjas neteigia, kad sistema yra ydinga, tačiau nurodo, kad 
tokie yra kai kurie pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys. Šiomis aplinkybėmis taip pat 
vertėtų paminėti, kad Komisija baigia rengti reglamento, kuriame bus nustatyti papildomi 
reikalavimai paraiškoms, pateiktoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, ir visų pirma 
reikalavimai, susiję su pateiktina informacija maisto ir pašarų saugos vertinimo atžvilgiu, 
pasiūlymą. Šis pasiūlymas grindžiamas jau minėta atnaujinta EMSA metodika ir aktyviomis 
diskusijomis su valstybėmis narėmis. Taip pat konsultuotasi su suinteresuotaisiais asmenimis. 
Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatomis, su EMSA neseniai konsultuotasi 
dėl šio proceso rezultato, o EMSA reakcija paskelbta jos interneto svetainėje.

Ir pagal Direktyvoje 2001/18/EB, ir Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytą sprendimų 
priėmimo procedūrą nustatomos plačios visuomenės galimybės susipažinti su informacija ir 
duomenimis, gautais leidimų išdavimo proceso metu, ir visuomenei siūloma galimybė pateikti 
pastabas dėl paraiškos, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimą ir prieš priimant sprendimą dėl 
leidimo išdavimo. Prieš pateikdama pasiūlymą dėl leidimo išdavimo, Komisija atsižvelgia į 
šias visuomenės pastabas. Visuomenės pastabos gali būti susijusios ne tik su griežtai 
moksliniais su produktu susijusiais aspektais, bet ir su kitais svarbiais veiksniais, įskaitant kai 
kuriuos peticijoje nurodytus motyvus. Visą šią informaciją galima rasti Sveikatos ir vartotojų 
bei Aplinkos generalinių direktoratų interneto svetainėse.
Viešo GMO dokumentų atskleidimo atveju taikomos minėtų teisės aktų konfidencialumo ir 
duomenų apsaugos nuostatos. Konfidencialaus dokumentų pobūdžio vertinimą atlieka 
Komisija, minėtų teisės aktų pagrindu priimdama ad hoc sprendimą, o EMSA privalo šio 
Komisijos sprendimo paisyti.
Ši procedūra neužkerta kelio nepriklausomiems tyrimams, kaip tai akivaizdu iš nemažai 
nepatentuotos literatūros, kurią EMSA cituoja savo nuomonėse dėl GMO. Nei Europos 
Komisija, nei EMSA neturi jokios įtakos tam, kaip įmonės paskiria atlikti nepriklausomus 
mokslinius tyrimus pagal sutartis, ir ši padėtis yra panaši kaip ir kitose veiklos srityse.“

                                               
1 Papildytas Sprendimu 2002/623/EB.


