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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0813/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
John Brian, par iespējamo Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) darbību 
reglamentējošo vispārējo principu pārkāpumu saistībā ar pieteikumu par ģenētiski 
modificētas pārtikas pārbaudi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, veicot savas darbības, Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) nav aizsargājusi Eiropas pilsoņu intereses un garantējusi patērētāju 
aizsardzību, kā arī nav sniegusi neatkarīgas zinātniskas konsultācijas. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka, pārbaudot pieteikumus par ģenētiski modificētu pārtiku vai labību,
EFSA novērtējumā izmanto pieteikuma iesniedzēja sniegtos datus, kuri varētu būt īpaši atlasīti 
un neobjektīvi. Lūgumraksta iesniedzējs arī kritizē necaurredzamo veidu, kādā EFSA novērtē 
iesniegtos dokumentus, un uzskata, ka šo pieteikumu dati būtu jānodod sabiedrības pārbaudei. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka EFSA ievēro zinātnes 
ētikas visaugstākos principus Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) zinātnes ekspertu grupā 
un ĢMO pieteikumu pārbaudēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, ir 
zinātniska organizācija, kura ir neatkarīga no Eiropas Savienības iestādēm1 un kuras galvenais 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
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uzdevums ir sniegt zinātniskas konsultācijas tajās Kopienas tiesību aktu un politikas jomās, 
kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu.

Tiesību akti, ar kuriem izveido EFSA, nodrošina arī Zinātniskās komitejas un desmit 
zinātnisko padomju darbību, kas atbild par zinātnisku atzinumu sniegšanu dažādās jomās, 
kuras saistītas ar EFSA pienākumiem; viena no šīm padomēm ir ĢMO ekspertu grupa. To 
dalībnieki ir neatkarīgi eksperti, kuri atsaukušies uz publisku uzaicinājumu paust 
ieinteresētību un kurus izvirza EFSA Administratīvā padome. Iekšējie noteikumi un 
norādījumi par interešu paušanu, Zinātniskās komitejas un padomju izveidošanu un 
pasākumiem, kuri jāveic, lai īstenotu pārredzamības un konfidencialitātes prasības un paustu 
interesi, ir publicēti EFSA tīmekļa vietnē. Zinātniskajās padomēs var būt arī ad hoc eksperti, 
kas darbojas ekspertu darba grupās, veicot sagatavošanas darbus padomēm, un uz kuriem 
attiecas tie paši iekšējie noteikumi kā uz padomju locekļiem.

Zinātnisko padomju locekļiem un ad hoc ekspertiem katru gadu obligāti jāaizpilda interešu 
deklarācija, norādot iespējamās intereses, kas varētu ietekmēt padomes darbību. Šīs 
deklarācijas tiek publicētas EFSA tīmekļa vietnē. Publicētas tiek arī darba grupu locekļu 
interešu deklarācijas. Pirms katras sanāksmes ekspertiem jādeklarē visas intereses, kas varētu 
radīt interešu konfliktu attiecībā uz sanāksmes darba kārtību. Par tām tiek paziņots sanāksmes 
laikā, un arī tās tiek publicētas tīmekļa vietnē. Tā kā visiem zinātniekiem, kas darbojas 
Zinātniskajā komitejā un padomēs, ir dažādas intereses, kas saistītas ar viņu darbības jomu, ir 
nepieciešams nošķirt intereses no interešu konfliktiem.

EFSA ĢMO ekspertu grupa izvērtē pētījumus, ko iesnieguši kandidāti. Vides riska 
novērtēšana notiek saskaņā ar kritērijiem, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā 
minētajiem principiem. Iesniedzamo pētījumu veidi tiek noteikti, pamatojoties uz 
Direktīvu 2001/18/EK un Regulu Nr. 1829/2003, kurās norādīts, kāda veida detalizētas 
informācijas kopums 1 jāsniedz saskaņā ar publicētajām EFSA vadlīnijām, novērtējot ĢMO
radīto risku. Veicot novērtēšanu, iestāde ir pilnvarota arī pieprasīt papildu informāciju, un tai 
ir tiesības pieprasīt, lai tai palīdz dalībvalsts pārtikas produktu novērtēšanas iestāde. Turklāt
EFSA ĢMO ekspertu grupa vienmēr pārbauda to pārbaužu kvalitāti, kuras veiktas akreditētās 
laboratorijās saskaņā ar labas laboratorijas prakses principiem un starptautiski atzītiem ESAO 
standartiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešamais pētījumu ilgums produkta nekaitīguma 
novērtēšanai tiek noteikts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Jānorāda arī, ka EFSA kandidātu iesniegto pētījumu novērtēšana atspoguļo ierastu praksi 
atļaujas dokumentācijas riska novērtēšanā. Tas attiecas ne tikai uz citām EFSA darbības 
jomām, bet arī uz to aģentūru darbības praksi, kuras ir atbildīgas par atļaujas dokumentāciju 
novērtēšanu citās jomās, piemēram, uz Eiropas Zāļu aģentūru (EMEA), kā arī atspoguļo 
starptautisko situāciju. Turklāt, sagatavojot atzinumus par ĢMO, EFSA neaprobežojas tikai ar 
iesniegto informāciju, piemēram, kandidātu dokumentāciju, bet ņem vērā arī pētījumus, ko 
zinātnieku recenzētos zinātniskos žurnālos publicējuši neatkarīgi pētnieki. Tie tiek 
sistemātiski apzināti, un uz tiem tiek sniegtas atsauces katrā zinātniskajā atzinumā.

                                                                                                                                                  
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, OV L 31, 1.2.2002.
1 Skatīt Direktīvas 2001/18/EK II pielikumu, kas nosaka, kāda informācija jāiekļauj paziņojumā.
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EFSA novērtējuma rezultāti un citi atbilstoši faktori tiek ņemti vērā turpmākajā riska 
pārvaldības lēmumā, ko ierosina Komisija un kas tiek iekļauti regulatīvajā procedūrā, kura 
nodrošina ciešu Komisijas un dalībvalstu sadarbību.

Jāuzsver, ka šie pasākumi tiek veikti, nodrošinot pilnīgu procesa pārredzamību un aktīvi 
iesaistot ne tikai dalībvalstu 1 kompetentās iestādes, bet arī sabiedrību kopumā. 
Direktīva 2001/18/EK un Regula (EK) Nr. 1829/2003 nodrošina publisku piekļuvi 
informācijai un datiem, kas saņemti atļaujas piešķiršanas procesā, un piedāvā sabiedrībai 
iespēju sniegt komentārus Komisijai pēc riska novērtējuma un pirms lēmuma pieņemšanas par 
atļaujas piešķiršanu.

Komisija uzskata cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību par savu galveno 
prioritāti un ir apņēmusies nodrošināt, lai ģenētiski modificētu sēklu, pārtikas un barības 
izmantošanai tiktu piešķirta atļauja tikai tad, ja tās negatīvi neietekmē cilvēku un dzīvnieku 
veselību vai vidi. Tādēļ Komisija ir pārliecināta par EFSA darbību, un šai pārliecībai vēl 
nesen pievienojušās lielākā daļa dalībvalstu un Eiropas Parlaments. Komisija turpinās pildīt 
savas saistības šīs sistēmas īstenošanā, kura ir, iespējams, stingrākā pasaulē un kuru mēs 
regulāri uzraugām iespējamu uzlabojumu veikšanai.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) darbību, it 
sevišķi attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO).

Komisijas komentāri
Komisija uzskata cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību par galveno prioritāti 
un ir apņēmusies nodrošināt, lai ģenētiski modificētu sēklu, pārtikas un barības izmantošanai 
tiktu piešķirta atļauja tikai tad, ja tās negatīvi neietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību vai 
vidi.
Lai sasniegtu šo mērķi, ES ir spēkā stingrs tiesiskais regulējums attiecībā uz ģenētiski 
modificētiem organismiem. Šie tiesību akti, it sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1829/20032 un Direktīva 2001/18/EK3 nosaka, ka produkta drošība ir 
būtiskākais priekšnoteikums tā laišanai tirgū. Precīzāk, attiecībā uz visiem ģenētiski 
modificētiem organismiem, pirms to laišanas tirgū Kopienas teritorijā, veic augstiem 
standartiem atbilstīgu drošības novērtējumu.
Šo riska novērtējumu veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) — no Komisijas 
neatkarīga zinātniska organizācija, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 178/20024. Par novērtējumu atbild īpaša EFSA ĢMO komiteja, kuras sastāvā 
                                               
1 Skatīt Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktu un 18. panta 4. punktu. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 182/2003 par ģenētiski modificētu 
pārtiku un barību, OV L 268, 18.10.2003.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu 
organismu apzinātu izplatīšanu vidē un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/220/EEK, OV L 106, 17.4.2001.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz 
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ir ievērojami zinātnieki, kas izvēlēti, ņemot vērā viņu kompetenci attiecīgajās jomās. 
Komitejai palīdz ad hoc speciālisti, un tās darba pamatā ir starptautiski pieņemtas metodes.

Attiecībā uz šāda riska novērtējuma pamatojumu ES tiesību aktos par ĢMO — Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 — ir skaidri 
noteikts, ka pieteikumu iesniedzēju pienākums ir veikt pētījumus, tostarp neatkarīgu 
speciālistu veiktu salīdzinošu pārskatīšanu, lai pierādītu, ka ĢMO nav negatīva ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. Direktīvas II pielikumā ir noteikti sīki izstrādāti vides 
risku novērtēšanas principi1, bet III pielikumā — plašs visos paziņojumos iekļaujamās 
informācijas saraksts. 

Šīs prasības ir plašāk izklāstītas sīki izstrādātā EFSA pamatnostādņu dokumentā par ģenētiski
modificētiem organismiem ģenētiski modificētu augu un no tiem iegūtas pārtikas un barības 
riska novērtēšanai. Izmantotajām pārbaudes metodēm jābūt pilnībā pamatotām vai arī 
jāizmanto ESAO vai Eiropas Komisijas aprakstītas metodes, un pētījumi jāveic saskaņā ar 
labas laboratorijas prakses (LLP) principiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka neatbilstīga 
ir nevis sistēma, bet gan atsevišķi pieteikuma iesniedzēja sniegti zinātniskie dati. Šai sakarībā 
ir jāpiemin arī, ka Komisija ir gandrīz pabeigusi regulas priekšlikuma izstrādi, kurā būs plašāk 
noteiktas prasības attiecībā uz pieteikumiem, ko iesniedz saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un it sevišķi prasības attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz 
saistībā ar pārtikas un barības drošības novērtējumu. Šis priekšlikums ir balstīts uz atjauninātu 
iepriekš minēto EFSA pamatnostādņu dokumentu, kā arī uz intensīvām diskusijām ar 
dalībvalstīm. Notikusi apspriešanās arī ar ieinteresētajām pusēm. Saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 noteikumiem nesen notika apspriešanās ar EFSA par šī procesa 
rezultātiem, un EFSA atzinums ir publicēts tās tīmekļa vietnē.

Lēmumu pieņemšanas procedūra, kā noteikts Direktīvā 2001/18/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1829/2003, nodrošina plašu publisku piekļuvi informācijai un datiem, kas 
saņemti atļaujas piešķiršanas procesā, un piedāvā sabiedrībai iespēju sniegt komentārus par 
pieteikumu, ņemot vērā riska novērtējumu un pirms lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
piešķiršanu. Pirms priekšlikuma par atļaujas piešķiršanu iesniegšanas, Komisija ņem vērā šos 
sabiedrības komentārus. Sabiedrības komentāri var attiekties ne tikai uz produkta stingri 
zinātniskajiem aspektiem, bet arī citiem būtiskiem faktoriem, tostarp vairākiem lūgumrakstā 
minētiem apsvērumiem. Visa šī informācija ir pieejama Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorāta un Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnēs.
Uz ĢMO lietu publiskošanu attiecas iepriekš minēto tiesību aktu noteikumi par 
konfidencialitāti un datu aizsardzību. Lietas konfidencialitātes novērtējumu veic Komisija,
pieņemot ad hoc lēmumu saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem, un EFSA šāds 
Komisijas lēmums ir jāņem vērā. 
Procedūra neliedz veikt neatkarīgu pētījumu, kā tas ir redzams vairākās ar autortiesībām 
neaizsargātās publikācijās, uz kurām atsaucas EFSA tās atzinumos par ĢMO. Ne Eiropas 
Komisijai, nedz arī EFSA var ietekmēt kārtību, kādā uzņēmumi piešķir līgumu slēgšanas 
tiesības par neatkarīga pētījumu veikšanu, un situācija ir līdzīga arī citās darbības jomās.”

                                                                                                                                                  
procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, OV L 31, 1.2.2002.
1 Papildināts ar Lēmumu Nr. 2002/623/EK.


