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1. Peticijos Nr. 0343/2012 santrauka

Peticijos pateikėja prašo nustatyti reikalavimą genetiškai modifikuotus pašarus ir maisto 
produktus, taip pat su jais paruoštus produktus ženklinti vienodomis etiketėmis. Ji mano, kad 
visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais turi būti siekiama visiško skaidrumo informuojant 
vartotojus apie tai, jog produktuose yra genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių. Taip pat 
turi būti teikiama informacija apie genų technologijų, taikytų gaminant pašarus ir maisto 
produktus, poveikį sveikatai, o šioje srityje turi būti atliekami bent dviejų kartų moksliniai 
tyrimai. Peticijos pateikėja mano, kad nesuteikiant pakankamai informacijos kyla grėsmė 
teisei į kūno neliečiamumą.

Peticijos Nr. 0807/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo ant maisto produktų pakuočių aiškiai didelėmis raudonomis raidėmis 
nurodyti, ar produkte yra genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių ir (arba) vadinamųjų 
nanodalelių, kad vartotojai galėtų sąmoningai pasirinkti. Peticijos pateikėjo nuomone, GMO ir 
nanotechnologijų nekenksmingumas nepakankamai įrodytas, jie nulemia didesnį pesticidų 
sunaudojimą. Peticijos pateikėjas taip pat reiškia susirūpinimą dėl to, kad kaimyniniuose 
laukuose auginamų genetiškai modifikuotų augalų sėklomis gali būti užteršta GMO 
neauginančių ūkininkų žemė. Peticijos pateikėjas laikosi nuomonės, kad maisto produktai su 
GMO ir nanodalelėmis yra nepageidaujami ir nereikalingi.
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2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0343/2012 paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d. Peticija Nr. 0807/2012 
paskelbta priimtina 2012 m. spalio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)
Komisija yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti, kad genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai būtų 
leidžiami tik tada, kai nėra tikimybės, jog jie turės neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, gyvūnų 
sveikatai ir aplinkai. Šiuo tikslu ES teisės aktais numatyta tiksliai apibrėžta GMO reguliavimo 
sistema, visų pirma tai Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1829/20031 ir 
direktyva 2001/18/EB2. Pagal šią sistemą, prieš pateikiant rinkai bet kokius GMO, Europos 
maisto saugos tarnyba (EFSA) turi atlikti atitinkamą saugos vertinimą taikydama aukščiausius 
įmanomus standartus, kad būtų apsaugota žmonių ir gyvūnų sveikata bei aplinka. Valstybės 
narės taip pat atlieka svarbų vaidmenį vertinant riziką.

Reikėtų pabrėžti, kad siekdama atlikti šį rizikos vertinimą, EFSA, be pareiškėjo pateiktų saugos 
duomenų, taip pat stebi ir atsižvelgia į paskelbtus tyrimus. Pagal šią procedūrą užtikrinama, kad 
EFSA, darydama išvadas apie GMO, atsižvelgtų į atitinkamus duomenis. Komisija taip pat gali 
paprašyti, kad EFSA įvertintų bet kokius nepriklausomus tyrimus, apie kuriuos ji sužino po to, 
kai priimama mokslinė nuomonė. Be to, galimų pavojų sveikatai ir aplinkai vertinimas 
nesibaigia leidimų išdavimo procedūra. Iš tikrųjų, kai GMO leidžiama naudoti maistui, 
pašarams ar auginimui, stebimas galimas GM augalų poveikis, net ir nenumatytas. Stebėsenos 
rezultatai vertinami siekiant nustatyti, ar reikia persvarstyti leidimų išdavimo sąlygas.

Taip pat turėtų būti paaiškinta, kad herbicidams atsparios genetiškai modifikuotos kultūros 
išvestos taip, kad būtų atsparios tam tikram herbicidui. Tai nereiškia, kad herbicidams 
atsparios kultūros savaime bus purškiamos dažniau nei įprastos kultūros. Be to, Europos 
Sąjungoje nebuvo leista auginti herbicidams atsparių kultūrų, taigi nebuvo sukaupta praktinės 
patirties, susijusios su galimu herbicidams atsparių kultūrų poveikiu turint mintyje bendrą 
panaudotų herbicidų kiekį. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad vertinant auginti skirtos genetiškai 
modifikuotos kultūros riziką taip pat vertinamas naudojamų valdymo būdų, įskaitant 
herbicidų naudojimo būdų pakeitimus, poveikis aplinkai (nedelsiamas, vėlesnis, tiesioginis ar 
netiesioginis) ir į jį atsižvelgiama išduodant leidimą. 
Komisija sutinka su peticijos pateikėjais, kad reikia tinkamai informuoti vartotojus apie tai, 
jog maiste ir pašaruose esama leistų naudoti GMO, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstą 
sprendimą dėl pirkimo. Pagal teisės aktus dėl GMO jau užtikrinama, kad vartotojai būtų 
išsamiai informuojami apie tai, kad pašaruose ir maiste esama GMO. Reglamente (EB) 
Nr. 1829/2003 nustatoma, kad visi produktai, kurie susideda arba kurių sudėtyje yra, ar kurie 
pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų, būtų tinkamai ženklinami. Išimtis taikoma tik 
pašarams ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra, kurie susideda arba yra pagaminti iš 

                                               
1 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, p. 1).
2 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.
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GMO, kurie sudaro ne daugiau kaip 0,9 % kiekvieno atskiro maisto ar pašaro ingrediento arba 
maisto (pašaro), susidedančio iš vieno ingrediento, jei GMO produktuose atsiranda atsitiktinai 
ir dėl techninio neišvengiamumo. 
Teisės aktų leidėjas nusprendė, kad Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 taikomas tik iš GMO 
pagamintam maistui ir pašarams, o ne maistui ir pašarams, pagamintiems naudojant GMO. 
Nustatymo kriterijus yra tai, ar maiste arba pašare yra iš genetiškai modifikuotos žaliavos 
gautos medžiagos. Taigi produktams, gautiems iš genetiškai modifikuotais organizmais 
šeriamų gyvūnų, pvz., kiaušiniams, mėsai ar pieno produktams, netaikomi nei leidimų 
išdavimo, nei ženklinimo reikalavimai, nurodyti reglamente (16 konstatuojamoji dalis). 
Komisija, atsižvelgdama į 2007 m. gautą NVO „Greenpeace“ peticiją, kurioje buvo raginama 
ženklinti genetiškai modifikuotais pašarais šertų gyvūnų produktus, paprašė Europos maisto 
saugos tarnybą (EFSA) paaiškinti, ar transgenai arba jų produktai gali patekti į gyvūnų 
audinius ar produktus, atsižvelgiant į tai, kad genetiškai modifikuotas baltymas ir DNR išlieka 
gyvulių virškinamajame trakte. 

2007 m. liepos 19 d. EFSA, atidžiai išnagrinėjusi esamus mokslinius įrodymus, paskelbė 
pranešimą1, kuriame daromos šios išvados:

 biologiškai aktyvūs genai ir paprastieji baltymai yra įprastos įvairaus kiekio maisto ir 
pašarų sudedamosios dalys. Pastebėta, kad nurijus maistą gyvūnų virškinamajame 
trakte vyksta greitas skilimas į trumpas DNR sekas arba peptidų fragmentus;

 atlikus daugelį eksperimentinių tyrimų su gyvūnais, šiuo metu nustatyta, kad 
rekombinacinių DNR fragmentų ar paprastųjų baltymų, gautų iš GM augalų, neaptikta 
ūkio gyvūnų, pvz., broilerių, galvijų, kiaulių ar putpelių, audiniuose, skysčiuose ar iš 
šių gyvūnų gautuose valgomuose produktuose. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė, kad tinkama išlaikyti dabartinius teisės aktus. 

Tačiau pagal ES teisės aktus nedraudžiama naudoti etikečių „be genetiškai modifikuotų 
organizmų“, kuriomis paženklinama, kad maisto produktuose nėra genetiškai modifikuotų 
kultūrų arba kad jie nebuvo pagaminti naudojant GMO, jeigu laikomasi bendrųjų maisto 
ženklinimo taisyklių (Direktyva 2000/13/EB2). Tokios etiketės kuriamos įvairiose valstybėse 
narėse ir Komisija pradėjo tyrimą, kad galėtų geriau suprasti, kokia šių etikečių taikymo sritis 
ES ir specifikacijos, ir kad įvertintų galimą derinimo poreikį šioje srityje. Tyrimo rezultatai 
bus paskelbti 2013 m. pradžioje.
Komisija sutinka su peticijų pateikėjais dėl to, kad tradicinės ir natūraliai išaugintos kultūros 
turėtų būti apsaugotos nuo susimaišymo su GMO. Ši problema sprendžiama teisės aktuose dėl 
GMO, kadangi Direktyvos 2001/18/EB3 26a straipsnyje numatoma, kad valstybės narės, 
siekdamos kad tradicinėse ir natūraliai išaugintose kultūrose nenumatytai neatsirastų GMO, 
gali taikyti sambūvio priemones. 2010 m. Komisija paskelbė rekomendaciją dėl nacionalinių 
sambūvio priemonių rengimo gairių4 ir tai, kad Europos sambūvio biuras padeda valstybėms 
narėms rengti ir įgyvendinti šias sambūvio priemones.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf.
2 Direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą 

ir reklamavimą, derinimo, OL L 109, 2000 5 6.
3 OL L 106, 2001 4 17.
4 OL C 200/1, 2010 7 22.
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Galiausiai, Komisija žino, kad GMO auginimas ES dėl priežasčių, kurios susijusios ne vien 
tik su sauga, veikia daug piliečių. Dėl to Komisija 2010 m. liepos mėn. paskelbė pasiūlymą 
dėl reglamento, pagal kurį valstybėms narėms leidžiama uždrausti arba apriboti GMO 
auginimą visoje jų teritorijoje ar jos dalyje dėl priežasčių, kurios nėra rizika sveikatai ir 
aplinkai1 . Pasiūlymą šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir Taryba.
Nanodalelės maiste
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus2, nustatoma, kad tiekiant ES rinkai dirbtinai 
sukurtas nanomedžiagas, kai jos apgalvotai įdedamos į maistą jį gaminant, ruošiant ar 
perdirbant, jos turi būti saugios.

Pagal dabartinį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų (tokių kaip dirbtinai sukurtos nanomedžiagos), kurie buvo pagaminti naudojant 
gamybos būdą, kuris nebuvo naudojamas 1997 m. gegužės mėn.ir jei dėl to būdo iš esmės 
pakinta jų sudėtis ar struktūra, prieš tiekiant juos ES rinkai privaloma gauti patvirtinimą, 
paremtą moksliniu rizikos įvertinimu.
Komisija sutinka su peticijos pateikėjais, kad vartotojus reikia informuoti apie tai, ar maiste 
yra nanomedžiagų. Ši būtinybė buvo pripažinta naujame Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams3, kuris bus pradėtas taikyti 2014 m. gruodžio 
13 d. Šiame reglamente nustatoma, kad „visos dirbtinai sukurtų nanomedžiagų pavidalu 
esančios sudedamosios dalys aiškiai nurodomos sudedamųjų dalių sąraše“. 4 Po tokių 
sudedamųjų dalių skliausteliuose nurodomas žodis „nano“. Šiuo tikslu dirbtinai sukurta 
nanomedžiaga reglamente apibrėžiama kaip „sąmoningai gaminama medžiaga, kurios vienas 
ar daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm arba kuri sudaryta iš atskirų vidaus ar 
išorės funkcinių dalių ir daugelio šių dalių vienas ar daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 
100 nm, įskaitant struktūras, aglomeratus arba junginius, kurių dydis gali viršyti 100 nm, 
tačiau kurie išlaiko savybes, būdingas nanodydžio medžiagoms“. Galiausiai, siekiant 
užtikrinti, kad ant maisto pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje nurodoma privaloma 
informacija būtų aiškiai įskaitoma, reglamente reikalaujama, kad didžiausias šrifto dydžio 
aukštis būtų 1,2 mm, o pakuočių arba taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas yra mažesnis 
nei 80 cm2, atveju šrifto dydžio aukštis būtų 0,9 mm.

Baigdama Komisija norėtų dar kartą pabrėžti, kad ji visapusiškai įsipareigoja užtikrinti GMO 
saugumą sveikatai ir aplinkai. Pripažįstama, kad Europos rizikos vertinimo procedūra yra 
viena iš griežčiausių pasaulyje. Pagal europinius teisės aktus taip pat reikalaujama, kad 
produktai, kuriuose yra GMO, kurie iš jų susideda ar yra pagaminti, būtų aiškiai 
paženklinami. Todėl Komisija, remdamasi išvardytomis priemonėmis, mano, kad visapusiškai 
paisoma vartotojų teisių į saugumą ir teisės gauti visą ir skaidriai pateiktą informaciją apie 
GMO.
Kai dėl nanotechnologijų, Komisija mano, kad naujame Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 
nustatoma išsami teisinė sistema, pagal kurią sprendžiamos peticijos pateikėjų iškeltos 
problemos.“

                                               
1 COM(2010) 375 final, 2010 7 13, http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf.
2 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
3 OL L 304, 2011 12 22, p. 18.
4 Reglamento (EB) Nr. 1169/2011 18 straipsnio 3 dalis.
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