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Въпрос с искане за устен отговор O-000166/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, José Bové, Jill Evans, Martin Häusling, 
Carl Schlyter, Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Относно: Ново проучване поставя под въпрос безопасността на ГМО за здравето на човека и 
животните

Една нова научна разработка, публикувана в рецензираното списание Хранителна и химична 
токсикология, със заглавие „Дългосрочна токсичност на хербицид „Раунд ап“ и понасяща 
„Раунд ап“ генетично модифицирана царевица“, от Séralini et al., изброява редица свързани със 
здравето факти, които посочват колко крайно недостатъчно е тестването на ГМО от страна на 
отрасъла.

Резултатите са изключително обезпокояващи: повишена смъртност при всички групи мишки, 
изложени на ГМО и/или хербицид, повишено срещане на бъбречни и чернодробни 
заболявания и развиване на големи тумори, особено при женските. Тези последици изглежда 
се появяват в края на четвъртия месец, което изцяло обезсилва данните за безопасността, 
получени от експерименти, проведени от производителите за срок от само три месеца, като се 
има предвид, че това проучване е първото за последните две години.

Съществуват два сорта ГМО, за които е позволено да бъдат отглеждани в Европа (ГМО 
царевица MON810 и генно модифицирани картофи „Амфора“) и повече от 40 ГМО, за които се 
разрешава внос и употреба като храни или фуражи, в т.ч. NK603 (за който се отнася 
изследването) и други седем, носители на ген NK603.

Какво възнамерява да направи Комисията, за да се взема под внимание това проучване, когато 
се определя оценката на риска от ГМО? Приема ли Комисията, че задължителното тримесечно 
проучване на храненето е недостатъчно за контрол върху възможните дългосрочни 
последици?

Какви неотложни мерки ще предприеме Комисията до установяването на мерки за 
безопасност, за да предпази животните и потребителите, които приемат ГМО?

По какъв начин ще осигури Комисията в дългосрочен план истинска независимост за 
агенциите, извършващи оценка на безопасността на ГМО, от отрасъла на биотехнологиите, 
който вече започна съгласувана атака относно тази публикация, както систематично прави във 
връзка с всяко проучване, което поставя под въпрос безопасността на ГМО?

Внесен: 28.9.2012
Предаден: 2.10.2012
Краен срок за отговор: 9.10.2012


