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Въпрос за времето за въпроси в комисиите 0016/2010
внесен съгласно член 197 от правилника
от Corinne Lepage

Относно: Нови насоки относно оценката на здравния риск от ГМО

Един от важните въпроси от разискването относно генетично модифицираните 
организми (ГМО) се отнася до оценката на риска от употребата им за здравето и 
околната среда. Относно здравната оценка, Директива 2001/18/ЕО предвижда по-
специално, че хроничните, дългосрочните преки и косвени, както и кумулативните 
последици следва да бъдат оценени. Като има предвид, че посочените нормативни  
изисквания не са спазени в рамките на оценката, извършена от ЕОБХ (Европейски 
орган за безопасност на храните), Съветът на министрите по околна среда поиска 
единодушно през декември 2008 г. засилване на оценката на риска от ГМО, искане, 
отправено по време на последния Съвет от 14 октомври 2010 г. През 2010 г. Комисията 
прие предложение за определяне на данните, които стопанските субекти следва да 
предоставят на ЕОБХ по отношение на здравната оценка (Проект за регламент на 
Комисията относно правила за прилагане относно заявленията за разрешаване на 
генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 
641/2004 и Регламент (ЕО) № 1981/2006).  Очаква се предложението да бъде прието в 
процедура по комитология преди края на годината.

Част от научната общност, както и редица държави-членки считат, че новите насоки не 
представляват засилване на оценката, а напротив, отслабване на съществуващите 
изисквания, които вече са счетени за недостатъчни.
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Например, преразгледаните насоки предлагат да не се изисква систематично 
провеждане на изследвания в областта на храненето чрез опити с плъхове.
Изследванията, съществуващи до този момент, често считани за поверителни и 
получавани по силата на съдебно решение, сочат, въпреки това, значителни от 
статистическа гледна точка биологични последици върху плъховете, които са 
консумирали ГМО, въпреки че изследванията са провеждани върху твърде малка група 
плъхове в сравнение с използваните контролни групи, и се счита, че са твърде кратки 
(90 дни), за да достигнат до резултати, които да направят възможна оценка на 
хроничните последици от ГМО. ГМО са растения, произвеждащи токсични 
инсектициди или съдържащи остатъци от хербицид. Пестицидите са предмет на оценка 
в продължение на две години, като в същото време ГМО са предмет на оценка само в 
продължение на 90 дни.
Като се има предвид, че милиони животни ще консумират ГМО, възнамерява ли 
Комисията да увеличи броя на изследваните плъхове и да удължи 
продължителността на изследванията на 24 месеца, както е при пестицидите?
Възнамерява ли също така да поръча токсикологични тестове за размножаването 
и трансгенерационни тестове върху ГМО?

Насоките също така не предоставят надежден статистически анализ на токсичността. Те 
разглеждат въпроса за проверката на въздействието на статистическите тестове само 
когато използваният метод за токсикологична оценка показва наличието на неверни 
положителни резултати, и не го изисква за тези, които биха могли да предоставят 
неверни отрицателни резултати; също така не е определена обработката на погрешни 
данни.

От друга страна се отбелязва общо облекчение за изготвянето на документа, което 
прави текста по-малко ограничителен по отношение на заявителя, и обща свобода на 
действие на стопанския субект за определяне на целите за опазване, които следва да 
бъдат постигнати, определението за вреда или допустимост на риска, като 
същевременно тази информация е част от законодателно решение.

Недостатъците и облекченията, препоръчани от преразгледаните насоки, ще бъдат в 
противоречие със заключенията на Съвета от 2008 г., който призова да засилване на 
експертния опит, и в противоречие с изискванията на Директива 2001/18. Те не 
позволяват разпореждане с резултати, чиято надеждност не е оспорима. Не е допустимо 
текстът да бъде приет в настоящия си вид, без да бъде предмет на едно широко 
разискване, проведено по прозрачен начин.

Може ли Комисията да обясни защо счита, че новите насоки отговарят на 
изискванията на Съвета и как те засилват оценката на риска от употребата на 
ГМО за здравето, а не облекчаване на изискванията по отношение на стопанските 
субекти, които пускат ГМО на пазара?

За да изпълни възможно най-добре ролята си на управляващ риска, Комисията трябва 
да гарантира, че оценката на риска е правилно проведена. По-специално тя трябва да 
гарантира, че научната несигурност е призната и посочена в становищата на ЕОБХ, във 
вида, в който е предвидено в Директива 2001/18. Защо Комисията не е гарантирала 
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прилагане на изискванията на Директива 2001/18 относно оценката на 
дългосрочните последици от ГМО? Защо Комисията никога не е попитала ЕОБХ 
относно факта, че никога не е посочил случай на научна несигурност (с 
изключение на един), още повече, че за това досие те са няколко на брой? Каква е 
концепцията на Комисията за ролята й на управляващ риска фактор и за 
прилагането на подхода на предпазливост относно досието за ГМО? В заключение, 
какво предлага Комисията, за да гарантира процес на надеждно, безпристрастно, 
прозрачно и свободно от конфликт на интереси изследване относно ГМО?


