
CM\777624FI.doc PE423.665v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.3.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0813/2008, John Brian, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) toimintaa 
säätelevien yleisten periaatteiden väitetystä rikkomisesta muuntogeenisiä 
elintarvikkeita koskevien hakemusten tutkimisessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto olisi toimillaan 
onnistunut suojelemaan Euroopan unionin kansalaisten etuja, varmistamaan kuluttajansuojan 
toteutumista tai tarjoamaan riippumattomia tieteellisiä lausuntoja. Vetoomuksen esittäjä 
väittää myös, että muuntogeenisiä elintarvikkeita tai viljelykasveja koskevia hakemuksia 
tutkiessaan elintarviketurvallisuusvirasto perustaa arvionsa hakijoiden ilmoittamiin tietoihin. 
Tämä käytäntö on valikoiva ja vääristynyt. Vetoomuksen esittäjä arvostelee myös 
elintarviketurvallisuusvirastoa avoimuuden puutteesta sen arviointimenettelyjen osalta ja 
katsoo, että hakemuksissa olevia tietoja olisi tarkasteltava julkisesti. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin, jotta elintarviketurvallisuusvirasto 
soveltaisi mahdollisimman korkeatasoisia tieteellistä etiikkaa koskevia normeja 
muuntogeenisiä organismeja tutkivassa paneelissaan sekä muuntogeenisiä elintarvikkeita 
koskevien hakemusten tutkimisessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti 
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Euroopan unionin toimielimistä riippumaton tieteellinen elin1, jonka ensisijaisena tehtävänä 
on antaa tieteellisiä neuvoja yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen tarpeisiin kaikilla aloilla, 
joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen.   

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston perustavassa lainsäädännössä säädetään myös 
tiedekomiteasta ja kymmenestä tiedelautakunnasta, jotka vastaavat tieteellisten lausuntojen 
antamisesta useilla elintarviketurvallisuusviraston toimivaltaan kuuluvilla erityisalueilla, 
joihin kuuluu muun muassa muuntogeenisiä organismeja tutkiva paneeli. Tiedekomitean ja 
-lautakuntien jäsenet ovat riippumattomia asiantuntijoita, jotka elintarviketurvallisuusviraston 
johtokunta on nimittänyt kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastanneiden joukosta. 
Etunäkökohtia koskevien ilmoitusten, tiedekomitean ja -lautakuntien perustamisen sekä 
avoimuus- ja luottamuksellisuusvaatimusten ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten 
täytääntöönpanotoimenpiteiden sisäiset säännöt ja ohjeet julkaistaan Euroopan 
elintarviketurvallisuusviraston verkkosivustossa. Tiedelautakuntien asiantuntijatyöryhmissä 
voi olla mukana tilapäisiä asiantuntijoita, jotka edistävät lautakuntien valmistelutöitä ja joita 
sitovat samat sisäiset säännöt kuin lautakunnan jäseniä.

Tiedelautakuntien jäsenten ja tilapäisten asiantuntijoiden on laadittava vuosittainen 
etunäkökohtia koskeva ilmoitus, jossa mainitaan lautakunnan työhön mahdollisesti 
vaikuttavat etunäkökohdat. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan elintarviketurvallisuusviraston 
verkkosivustossa. Myös työryhmän jäsenten etunäkökohtia koskevat ilmoitukset julkaistaan. 
Lisäksi asiantuntijoiden on ilmoitettava kuhunkin kokoukseen liittyvistä etunäkökohdista, 
jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan kokouksen esityslistalla olevien asioiden suhteen. 
Ilmoitus kirjataan kokouksen pöytäkirjaan, joka julkaistaan verkkosivustossa. Koska kaikilla 
tiedekomitean ja -paneelien työhön osallistuvilla tiedemiehillä on useita omaan työalaansa 
liittyviä etunäkökohtia, on tarpeen tehdä ero etunäkökohtien ja eturistiriitojen välille. 

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston muuntogeenisiä organismeja tutkiva paneeli arvioi 
hakijoiden toimittamat tutkimukset. Ympäristöriskit arvioidaan direktiivin 2001/18/EY 
liitteen II periaatteissa määritettyjen kriteerien mukaisesti. Toimitettavien tutkimustyyppien 
määrittely perustuu direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen 1829/2003 säännöksiin, joissa 
edellytetään yksityiskohtaisten tietojen antamista2 Euroopan elintarviketurvallisuusviraston 
julkaisemien muuntogeenisten organismien riskianarviointia koskevien ohjeiden mukaisesti.
Arvioinnin yhteydessä viranomaisella on oikeus pyytää lisätietoja. Lisäksi se voi aina pyytää 
apua jäsenvaltion elintarvikkeiden arviointielimeltä. Euroopan elintarviketurvallisuusviraston 
muuntogeenisiä organismeja tutkiva paneeli tarkistaa aina niiden testien laadun, jotka tulee 
suorittaa hyvää laboratoriokäytäntöä noudattavissa hyväksytyissä laboratorioissa 
kansainvälisesti tunnustettujen OECD:n standardien mukaisesti. Tästä syystä tuotteen 
turvallisuuden arviointiin tarvittavien tutkimusten kesto määritetään tapauskohtaisesti.

On myös syytä mainita, että Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto arvioi hakijoiden 
toimittamat tutkimukset lupahakemusten normaalin riskinarviointimenettelyn mukaisesti. Tätä 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 
EYVL L 31, 1.2.2002.
2 Katso direktiivin 2001/18/EY liite III, jossa määritetään ilmoituksessa esitettävät tiedot.
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käytäntöä noudatetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviraston eri alojen lisäksi myös 
muiden alojen lupahakemusten arvioinnista vastaavissa virastoissa, kuten Euroopan 
lääkevirastossa (EMEA), ja se pätee kansainväliseen tilanteeseen kokonaisuudessaan. Lisäksi 
on huomattava, että Euroopan elintarviketurvallisuusviraston lausunnot muuntogeenisistä 
organismeista eivät perustu ainoastaan annettuihin tietoihin, kuten hakijan asiakirjoihin. 
Niissä otetaan huomioon myös riippumattomien tutkijoiden tekemät tutkimukset, jotka on 
julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Nämä tutkimukset mainitaan 
systemaattisesti jokaisessa tieteellisessä lausunnossa.  

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston arvioinnin tulokset ja muut asiaan liittyvät tekijät 
otetaan huomioon seuraavaksi tehtävässä riskinhallintapäätöksessä, joka tehdään komission 
ehdotusten pohjalta komission ja jäsenvaltioiden tiiviin yhteistyön takaavan 
sääntelymenettelyn mukaisesti. 

Tässä yhteydessä on tarpeen painottaa, että vaiheet suoritetaan täysin avoimesti ja niihin 
osallistuu aktiivisesti jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen1 lisäksi myös suuri 
yleisö. Direktiivissä 2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään lupaprosessin 
aikana saatujen tietojen julkisesta saatavuudesta ja tarjotaan yleisölle mahdollisuus antaa 
komissiolle kommentteja riskinarviointiin liittyen ja ennen lupapäätöksen hyväksymistä. 

Komissio pitää ihmisten ja eläinten terveyden suojelua ja ympäristönsuojelua ensisijaisen 
tärkeänä ja on sitoutunut varmistamaan, että muuntogeeniset siemenet, elintarvikkeet ja rehut 
hyväksytään vain, jos ne eivät vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Tässä yhteydessä komissio luottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviraston 
tekemään työhön. Myös suurin osa jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentti ovat lähiaikoina 
ilmaisseet olevansa samoilla linjoilla. Komissio täyttää jatkossakin velvoitteensa, jotka 
liittyvät tämän koko maailman ehkä tiukimman kehyksen toteutukseen, jota valvomme 
jatkuvasti mahdollisten parannusten tekemiseksi. 

                                               
1 Katso asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 4 kohta ja 18 artiklan 4 kohta.


