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Předmět: Nové pokyny pro posouzení zdravotních rizik geneticky modifikovaných 
organismů

K hlavním bodům diskuze o geneticky modifikovaných organismech patří otázka posouzení, 
do jaké míry představují riziko pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Co se týče posouzení 
zdravotních rizik, směrnice 2001/18/ES stanoví, že je třeba vyhodnotit účinky chronické, 
účinky dlouhodobé, přímé i nepřímé, a také účinky kumulativní. Dle poznatků EFSA 
(Evropského úřadu pro bezpečnost potravin) však požadavky stanovené touto směrnicí nebyly 
dodrženy, Rada ve složení pro životní prostředí tedy v prosinci roku 2008 jednomyslně 
požádala o zesílené posuzování rizik geneticky modifikovaných organismů, a tuto žádost 
zopakovala na posledním zasedání Rady dne 14. října 2010. V roce 2010 přijala Komise 
návrh, jehož cílem je upřesnit, které údaje musí podniky za účelem posouzení zdravotních 
rizik poskytnout EFSA (Návrh nařízení Komise o prováděcích pravidlech pro žádosti o 
povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2004 a 
1981/2006). Tento návrh by měl být před koncem roku přijat postupem projednávání ve 
výborech.

Část vědecké obce spolu s několika členskými státy se domnívá, že tyto nové pokyny 
nepřinesou zesílené posuzování rizik, ba naopak, pokládá je spíše za oslabení stávajících 
požadavků, které jsou již nyní pokládány za nedostačující.
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Revidované pokyny například obsahují návrh, aby se již systematicky nevyžadovaly studie 
kvality potravin na potkanech. Stávající studie, které mají obvykle důvěrný charakter a často 
jsou získány na základě soudního řízení, však svědčí o statisticky významných biologických 
dopadech na potkany poté, co požili geneticky modifikované organismy, třebaže se tyto studie 
provádějí na skupině potkanů, jež je v porovnání s kontrolními skupinami slabší, a jsou 
pokládány za příliš krátké (90 dnů) na to, aby bylo možné získat výsledky, na jejichž základě 
lze posoudit chronické účinky geneticky modifikovaných organismů. Geneticky 
modifikované organismy jako rostliny produkují insekticidní toxiny nebo obsahují zbytky 
herbicidů. Posuzování pesticidů probíhá po dobu dvou let, zatímco posuzování geneticky 
modifikovaných organismů se trvá pouhých devadesát dnů.
Vzhledem k tomu, že geneticky modifikované organismy budou konzumovány miliony 
zvířat, navýší Komise počet potkanů, na nichž studie probíhají, a prodlouží dobu trvání 
těchto studií na 24 měsíců, jak je tomu u pesticidů? Hodlá Komise rovněž nařídit 
provádění toxikologických testů geneticky modifikovaných organismů z hlediska jejich 
reprodukce a transgeneračních důsledků? 

Stejně i v případě analýz toxicity postrádají tyto obecné pokyny statistickou spolehlivost. 
Nezabývají se otázkou ověření výpovědní hodnoty statistických testů s výjimkou případů, kdy 
použitá metoda toxikologické analýzy poukazuje na existenci falešně pozitivních výsledků, a 
u testů, jejichž výsledky by mohly být falešně negativní, toto ověření nevyžadují; také není 
upřesněno, jakým způsobem se má naložit s odlehlými hodnotami.

Dále lze zaznamenat všeobecné zmírnění formulace textu, důsledkem čehož jsou nižší 
požadavky na žadatele, a naprostou volnost, kterou společnost má při určování kýžených cílů 
v oblasti zabezpečení, ztrát nebo přijatelnosti rizik, zatímco tyto prvky jsou podřízeny 
rozhodnutí zákonodárného orgánu.

Tyto nedostatky a zmírnění, jež revidované obecné pokyny přinášejí, jsou v přímém 
protikladu se závěry Rady z roku 2008, jejichž součástí je výzva ke zvýšené odbornosti, a 
rovněž odporují požadavkům směrnice 2001/18. Neumožňují dosáhnout výsledků, jejichž 
spolehlivost by nebyla diskutabilní. Schválení textu v jeho současné podobě je nepřijatelné, 
aniž by byl podroben široké a zcela transparentní diskuzi.

Může Komise vysvětlit, v čem dle jejího názoru tyto nové pokyny vyhovují požadavkům 
Rady a v čem spočívá jejich zesílené posouzení zdravotních rizik geneticky 
modifikovaných organismů, a že se nejedná o zmírnění požadavků na společnosti, které 
uvádějí geneticky modifikované organismy na trh?

Chce-li se Komise v plné míře zhostit svého úkolu řízení rizik, musí zajistit řádný průběh 
jejich posuzování. Především musí zajistit, aby byly vědecké nejistoty pojmenovány a 
uvedeny ve stanoviscích EFSA, jak to stanovuje směrnice 2001/18. Z jakého důvodu 
Komise nezajistila uplatňování požadavků směrnice 2001/18 v oblasti posuzování 
dlouhodobých účinků geneticky modifikovaných organismů? Z jakého důvodu se 
Komise nikdy nezabývala skutečností, že EFSA nikdy nepřipustil jakoukoli vědeckou 
nejistotu (s výjimkou jednoho případu), ačkoli jich je v této oblasti celá řada ? Jakým 
způsobem Komise pojímá svůj úkol, který spočívá v řízení rizik a uplatňování zásady 
předběžné opatrnosti v oblasti geneticky modifikovaných organismů? A konečně, co 
Komise navrhuje s cílem zajistit věrohodný proces odborných posouzení geneticky 
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modifikovaných organismů, který bude nestranný, transparentní a bez střetu zájmů?


