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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja labai susirūpinusi dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) plitimo. 
Anot jos, GMO gali būti panaudoti „neaktyviems“ virusams į žmogaus genomą įvesti. Šiuos 
virusus vėliau būtų galima suaktyvinti pasitelkiant cheminį signalą. Taip būtų galima valdyti 
visus gyventojus. Peticijos pateikėjos teigimu, negalima užtikrinti, kad toks scenarijus 
neįvyktų. Be to, ji atkreipia dėmesį ir į didelį pesticidų naudojimo pavojų. Atsižvelgdama į 
tai, kad šiuos produktus gaminančios įmonės neigia jų toksiškumą, peticijos pateikėja 
baiminasi blogiausio ir dėl GMO, kuriuos šios įmonės taip pat gamina. Panašius pavojus 
peticijos pateikėja įžvelgia ir dėl nanodalelių naudojimo. Ji prašo nutraukti GMO, pesticidų ir 
nanodalelių tyrimus ir sustabdyti jų plitimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos
GMO
Europos Sąjungos taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamas GMO auginimas, taip pat maisto 
ir (arba) pašarų, kuriuose yra GMO, naudojimas siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir 
aplinką. Pirmoji ES teisinė sistema buvo patvirtinta XX a. paskutinio dešimtmečio pradžioje 
ir sustiprinta priėmus Direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto 
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išleidimo į aplinką ir Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų. Pagal šią reglamentavimo sistemą Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), kurią 
sudaro nepriklausomi aukštos kvalifikacijos mokslo srities specialistai, yra atsakinga už bet 
kokio galimo GMO pavojaus vertinimą, tinkamai atsižvelgiant į mokslo srities naujoves. 
GMO leidimas gali būti išduodamas tik tuo atveju, jeigu įvertinimas teigiamas. Šiuo metu šis 
leidimų išdavimo procesas laikomas vienu griežčiausių ir išsamiausių procesų, kurie 
numatomi su GMO susijusių paraiškų teikėjams, visame pasaulyje. 
Iš tiesų nuo tada, kai XX a. viduryje GMO buvo pradėti teikti pasaulinei rinkai, Komisijai 
nėra žinoma apie atvejus, kai žala buvo padaryta žmonių ar gyvūnų sveikatai. 
Nuo 1982 m., be su genetiškai modifikuotų produktų saugos vertinimu ir leidimų išdavimu 
susijusios veiklos, Europos Komisija, įgyvendindama bendrąsias mokslinių tyrimų 
programas, finansavo daugiau kaip 130 projektų, kuriuos vykdant buvo tiriama bendra 
genetiškai modifikuotų organizmų biologinė sauga. Nė viename iš šių mokslinių tyrimų 
projektų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 nepriklausomų Europos ir tarptautinių 
mokslinių tyrimų grupių, nebuvo nustatyta, kad GMO keltų didesnį pavojų nei tradiciniai ar 
ekologiški augalai. Šių mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti ir su jais galima susipažinti 
spragtelint šias nuorodas http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ ir
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf.

Mokslui žengiant į priekį biologinė GMO sauga išlieka esamų ir būsimų ES lėšomis 
finansuojamų mokslinių tyrimų projektų objektas.

Be biologinės GMO saugos tyrinėjimo, kiti pagal bendrąsias mokslinių tyrimų programas 
finansuojami projektai taip pat padėjo kaupti esmines žinias apie biologinių sistemų veikimą; 
šiuo metu šios žinios naudojamos svarbiausiems visuotiniams uždaviniams spręsti. 
Pavyzdžiui, vienas iš šių uždavinių – kova su ŽIV. Šioje srityje vykdant projektą „Pharma-
Planta“1 pasiekta didelės pažangos, ateityje galėsiančios padėti sustabdyti šios ligos plitimą.
Prekybai pesticidais ir jų naudojimui augalams apsaugoti Europos Sąjungoje taikomas 
išsamus rizikos vertinimas, kurį atliekant dalyvauja Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), ir 
griežta leidimų išdavimo tvarka. Anksčiau Direktyvoje 91/414/EEB buvo numatyta teisinė 
sistema, pagal kurią buvo nustatyta, kad medžiagomis prekiauti galima tik tuo atveju, jeigu 
įrodyta, kad jų naudojimas, įskaitant jų likučių kiekį maisto grandinėje, nekelia grėsmės 
žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.
Vėliau ši direktyva buvo pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1107/2009, kuriame numatomi 
didesni reikalavimai. Pavyzdžiui, šiame reglamente nustatyta, kad negalima patvirtinti itin 
pavojingų medžiagų, pvz., kancerogenų, mutagenų, endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir 
reprodukcijai toksiškų medžiagų, nebent jų poveikis žmonėms būtų nereikšmingas. Be to, 
jame numatomas toksiškesnių pesticidų pakeitimo saugesnėmis medžiagomis (įskaitant ne 
chemines) mechanizmas.
Nanodalelės
Paprastai nanodalelės apibrėžiamos kaip 1–100 nm dalelės. Pačios nanodalelės gali būti 
natūraliai randamos aplinkoje, jos gali būti atsitiktinis žmogaus veiklos padarinys arba 
sąmoningai sukurtos. Nanodalelių galima rasti daugybėje produktų – nuo emulsijų ir natūralių 
medžiagų iki labai ištobulintų vaistų, nuo dažų sudedamųjų dalių, kurios rinkai teikiamos 

                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40. 
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dešimtmečiais, iki neseniai aplinkos apsaugos tikslais (žalai ištaisyti, energijai taupyti ir pan.) 
sukurtų medžiagų.

Pavyzdžiui, nanotechnologijos suteikė galimybę anksti diagnozuoti lėtines ligas, dėl šių 
technologijų patobulėjo klausos ir regos aparatai, kurie gali pagerinti pagyvenusių žmonių 
gyvenimo kokybę. Vykdant projektą „Nanoear“ sukurta vidinės ausies sutrikimų gydymo 
būdų naudojant nanodaleles, kurios yra tikslingos, biologiškai skaidžios ir atsekamos, ir 
kontroliuojant vaistų išleidimą, taip darant perversmą vidinės ausies gydymo srityje. 
Energijos taupymo srityje nanotechnologijos taikomos labai efektyviai energiją 
naudojančioms baterijoms, kuro elementams ir lengviesiems automobiliams kurti, taip 
suteikiant galimybę daryti pažangą pereinant prie mažai anglies dioksido išskiriančio 
transporto sistemos.

Saugi ir atsakinga nanotechnologijų plėtra – tai pastaraisiais metais vykdoma politika. Šiuo 
tikslu nuo 2004 m. finansuota apie 40 su nanodalelių sauga susijusių projektų, iš viso į juos 
investuojant 185 mln. EUR (135 mln. iš jų skirti iš šeštajai ir septintajai bendrosioms 
programoms numatytų biudžetų). Iki šiol nepateikta jokių pagrįstų įrodymų, kad 
nanomedžiagos apskritai pavojingesnės už esamus produktus. Vis dėlto dar būtina atlikti 
papildomų mokslinių tyrimų, siekiant nustatyti, ar esama pavojingų nanomedžiagų, kokį 
poveikį jos daro žmonėms ir aplinkai bei kaip būtų galima pašalinti jų keliamą pavojų. 
Moksliniai šių projektų rezultatai viešai platinami moksliniuose leidiniuose ir metiniame 
nanodalelių saugos grupės vadovo leidinyje 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).

Europos Komisija taiko nuoseklų reglamentavimo metodą, kurio rezultatas – šiuo metu 
vykdoma galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojamos nanomedžiagos, peržiūra. Europos 
Komisija praneš, ar šiuos teisės aktus reikėtų įgyvendinti remiantis naujausiais patvirtintais 
mokslinių tyrimų rezultatais ir kaip tą reikėtų padaryti.

Išvada
Apibendrinant galima pasakyti, kad manoma, jog dabartinė ES GMO leidimų išdavimo 
sistema, kaip ir GMO rizikos vertinimui taikytinos taisyklės ir procedūros, yra griežčiausia ir 
išsamiausia visame pasaulyje. Per pastaruosius 25 metus vykdant ES lėšomis finansuojamus 
biologinės saugos mokslinius tyrimus nenustatyta, kad GMO būtų pavojingesni nei tradiciniai 
ar ekologiški augalai. Galiausiai keletas įspūdingų pavyzdžių atskleidžia didžiulę naudą, kurią 
GMO galėtų teikti tam tikromis aplinkybėmis.
Dėl sukurtų nanodalelių ir nanomedžiagų pažymėtina, kad naujosios technologijos, kurios šias 
nanodaleles ir nanomedžiagas naudoja, glaudžiai siejamos su nauja nauda, kurią jos gali 
atnešti visuomenei, tačiau, kaip ir kalbant apie bet kokias naujas technologijas, būtina 
tinkamai pašalinti bet kokį galimą pavojų. Šiuo metu taikomu rizikos valdymo metodu 
siekiama užtikrinti, kad veiksmingos apsaugos priemonės būtų taikomos naujų technologijų 
keliamam pavojui šalinti ir siekiant išvengti nenumatytų ir žalingų naujoviškų vartotojams 
skirtų ir sukurtų produktų padarinių šalinimo.“


