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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir nopietni noraizējusies par ģenētiski modificētu organismu 
izplatību. Viņa apgalvo, ka ĢMO var izmantot, lai nemanāmi ievietotu vīrusus cilvēka 
genomā. Šie vīrusi pēc tam tiktu aktivizēti ar ķīmisku signālu, tādējādi ļaujot dominēt pār 
visām populācijām. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka nav garantijas, ka tas nenotiks. Viņa 
arī uzskata, ka ir ļoti kaitīgi izmantot pesticīdus. Ņemot vērā, ka uzņēmumi, kas ražo šos 
produktus, konsekventi noliedz, ka tie ir toksiski, viņa ir nopietni nobažījusies par to, ko tie 
dara ar ĢMO, ko viņi arī ražo. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka līdzīgu kaitējumu rada 
nanodaļiņu izmantošana. Viņa lūdz apturēt pētījumus par ĢMO, pesticīdiem un nanodaļiņām 
un to izplatību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
ĢMO
Eiropas Savienības noteikumu kopums attiecībā uz ĢMO audzēšanu un izmantošanu pārtikā 
un barībā ir vērsts uz patērētāju veselības un vides aizsardzību. ES pirmais tiesiskais 
regulējums šajā jomā tika pieņemts 90. gadu sākumā un pastiprināts ar Direktīvu 2001/18/EK 
par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Regulu (EK) Nr. 1829/2003 
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par ģenētiski modificētu pārtiku un barību. Saskaņā ar šo normatīvo bāzi Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde (EPNI), kurā darbojas augsta līmeņa neatkarīgi zinātniskie eksperti, 
atbild par ĢMO radīto iespējamo risku novērtēšanu, pienācīgi ņemot vērā jaunākos 
zinātniskos atzinumus. Tikai tādā gadījumā, ja šis novērtējums ir pozitīvs, var izsniegt atļauju 
saistībā ar ĢMO. Šī atļauju izsniegšanas procedūra attiecībā uz ĢMO pieteikumu 
iesniedzējiem pašlaik tiek uzskatīta par vienu no stingrākajām un visaptverošākajām 
procedūrām pasaulē. 
Patiesībā Komisija nezina nevienu gadījumu, kad kopš ĢMO ieviešanas pasaules tirgū 
90. gadu vidū būtu nodarīts jebkāds kaitējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai. 
Papildus ģenētiski modificēto produktu nekaitīguma novērtēšanai un atļauju izsniegšanai 
Eiropas Komisija ar savu pētniecības pamatprogrammu starpniecību kopš 1982. gada ir 
finansējusi vairāk nekā 130 projektus, kuros pētīta gēnu inženierijas ceļā iegūto organismu 
bioloģiskā drošība. Nevienā no šiem pētniecības projektiem, kuros iesaistījās vairāk nekā 500 
neatkarīgu Eiropas un starptautisku pētniecības grupu, netika secināts, ka ĢMO būtu 
riskantāki par parastajiem jeb organiskajiem augiem. Šo pētniecības projektu rezultāti ir 
publicēti un pieejami šādās vietnēs: http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ un

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 
Sekojot zinātnes progresam, ĢMO bioloģiskā drošība joprojām tiek un tiks pētīta ES 
finansētos pētniecības projektos.
Papildus pētījumiem ĢMO bioloģiskās drošības jomā arī citi pētniecības pamatprogrammu 
ietvaros finansētie projekti ir devuši ieguldījumu fundamentālāku zināšanu veidošanā par to, 
kā darbojas bioloģiskās sistēmas, un šīs zināšanas pašlaik izmanto būtisku globālo problēmu 
risināšanā. Viena no šādām problēmām ir, piemēram, cīņa pret HIV, kurā, īstenojot Pharma-
Planta projektu1, ir gūti ievērojami panākumi, kas nākotnē varētu palīdzēt novērst šīs slimības 
pārnešanu. 

Pesticīdu tirdzniecība un izmantošana augu aizsardzībā Eiropas Savienībā ir pakļauta 
visaptverošai riska novērtēšanai, iesaistot Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI), un 
stingrai atļauju piešķiršanas kārtībai. Agrāk bija spēkā Direktīva 91/414/EK, nosakot tiesisko 
regulējumu, kas paredzēja, ka šīs vielas drīkst tirgot tikai tādā gadījumā, ja ir pierādīts, ka to 
izmantošana nav kaitīga cilvēku veselībai (ņemot vērā arī vielu atliekas pārtikas ķēdē), 
dzīvnieku veselībai un videi. 

Tagad šī direktīva ir aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1107/2009, kas ietver pastiprinātas prasības. 
Piemēram, tā nosaka, ka vielas, kas rada īpašas bažas, tādas kā kancerogēni, mutagēni, 
endokrīno sistēmu bojājošas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, nedrīkst apstiprināt, 
izņemot gadījumus, kad cilvēku saskarsme ar tām ir nebūtiska. Regulā ir arī noteikts 
mehānisms toksiskāko pesticīdu aizstāšanai ar drošākām (tostarp neķīmiskām) alternatīvām.

Nanodaļiņas

Nanodaļiņas parasti definē kā daļiņas, kuru lielums ir robežās no 1 līdz 100 nm. Šādas 
nanodaļiņas ir dabiski sastopamas vidē, tās var būt nejaušas cilvēka darbības rezultāts vai 
radītas apzināti. Tās aptver milzīgu produktu klāstu, sākot no emulsijām un dabiskām vielām 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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līdz ļoti sarežģītiem farmācijas izstrādājumiem un no krāsu sastāvdaļām, kas tirgū sastopamas 
jau gadu desmitiem ilgi, līdz jauniem materiāliem, kas radīti ekoloģiskiem mērķiem (vides 
atjaunošana, enerģijas taupīšana u. c.).
Piemēram, ar nanotehnoloģijām ir iespējams agrīnā stadijā diagnosticēt hroniskas slimības un 
ražot labākus dzirdes un redzes palīglīdzekļus, kas var uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti. 
NANOEAR projektā ir radīta terapija iekšējās auss traucējumu novēršanai, izmantojot 
nanodaļiņas, kas ir vadāmas, bioloģiski sadalāmas un izsekojamas, kā arī nodrošina 
kontrolējamu zāļu dozēšanu, tādējādi radikāli mainot iekšējās auss slimību ārstēšanas 
metodes. Enerģētikas jomā nanotehnoloģijas izmanto, lai radītu augstas energoefektivitātes 
akumulatorus un kurināmā elementus, kā arī vieglās automašīnas, ļaujot virzīties uz transporta 
sistēmu ar zemu oglekļa emisiju līmeni.
Droša un atbildīga nanotehnoloģiju attīstība ir politika, kurai sekoja pēdējos gados. Šim 
mērķim kopš 2004. gada ir finansēti aptuveni 40 projekti nanodrošības jomā, un kopējais 
ieguldījums tajos sasniedz EUR 185 miljonus (no kuriem EUR 130 miljoni ir no 6. un 
7. pamatprogrammas budžeta). Līdz šim nav gūti nekādi pārliecinoši pierādījumi, ka 
nanomateriāli kopumā būtu bīstamāki par līdzšinējiem produktiem. Tomēr joprojām ir 
nepieciešami pētījumi, lai noteiktu, vai ir iespējami bīstami nanomateriāli, cik lielā mērā 
cilvēki un vide ar tiem saskaras un kā var ierobežot ar tiem saistītos riskus. Šo projektu 
zinātniskie rezultāti ir pieejami zinātniskās publikācijās un NanoSafety Cluster Compendium
ikgadējā izdevumā (http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-
compendium.html).
Eiropas Komisija īsteno saskaņotu regulatīvo pieeju, patlaban pārskatot, vai spēkā esošie 
tiesību akti attiecas uz nanomateriāliem. Tā paziņos, vai un kā tie būtu jāpielāgo, ņemot vērā 
jaunākos apstiprinātos zinātniskos rezultātus. 

Secinājums
Tātad ES pašreizējais tiesiskais regulējums ĢMO atļauju izsniegšanas jomā kopā ar ĢMO 
riska novērtēšanai piemērojamajiem noteikumiem un procedūrām tiek uzskatīts par stingrāko 
un visaptverošāko regulējumu pasaulē. Pētījumi bioloģiskās drošības jomā, ko ES finansējusi 
pēdējos 25 gados, nav atklājuši, ka ĢMO būtu riskantāki par parastajām jeb organiskajām 
augu kultūrām. Visbeidzot, pāris pārsteidzošu piemēru atklāj vērā ņemamus ieguvumus, ko 
ĢMO noteiktos apstākļos varētu nodrošināt. 
Attiecībā uz inženierijas ceļā iegūtajām nanodaļiņām un nanomateriāliem jaunās tehnoloģijas, 
kas tos izmanto, pašas par sevi ir saistītas ar jauniem ieguvumiem, ko tās sniedz sabiedrībai, 
tomēr, tāpat kā ar jebkuru citu jaunu tehnoloģiju, visi iespējamie riski ir pienācīgi jānovērtē. 
Pašlaik izmantotās riska pārvaldības pieejas mērķis ir nodrošināt, ka attiecībā uz jauno 
tehnoloģiju riskiem tiek īstenoti efektīvi drošības pasākumi, un izvairīties no neparedzētām un 
nelabvēlīgām sekām, ko rada novatoriskas plaša patēriņa preces un inženierijas ceļā iegūti 
produkti. 


