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Om: Nye retningslinjer for vurdering af sundhedsrisici forbundet med gmo'er

Et af de væsentligste punkter i debatten om genetisk modificerede afgrøder (gmo'er) er 
vurderingen af sundheds- og miljørisici. Hvad angår vurdering af sundhedsrisici, foreskriver 
direktiv 2001/18/EF, at kroniske virkninger, direkte og indirekte langsigtede virkninger samt 
kumulative virkninger skal vurderes. I betragtning af at disse krav ikke blev overholdt inden 
for rammerne af vurderingerne foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA), har Ministerrådet (Miljø) enstemmigt i december 2008 stillet krav om, at 
vurderingerne af risiciene forbundet med gmo'er skulle styrkes, og Rådet gentog dette krav på 
sit seneste møde den 14. oktober 2010. Kommissionen vedtog i 2010 et forslag om at 
fastsætte, hvilke oplysninger virksomhederne skal forelægge EFSA i forbindelse med 
vurdering af sundhedsrisici (Draft Commission Regulation on implementing rules concerning 
applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance with 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending 
Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006). Forslaget skal vedtages ved en 
komitologiprocedure inden årets udgang.

Dele af de videnskabelige kredse og flere medlemsstater mener, at disse nye retningslinjer 
ikke er en styrkelse af vurderingen, men tværtimod en svækkelse af de eksisterende krav, som 
allerede betragtes som utilstrækkelige.
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Eksempelvis foreslås det i de reviderede retningslinjer, at der ikke systematisk skal stilles 
krav om forsøg med fødevarer på rotter. De forsøg, der er foretaget indtil i dag, betragtes ofte 
som fortrolige og fremskaffes gennem sagsanlæg, viser imidlertid indikation på statistisk 
signifikante biologiske virkninger hos rotter, som har indtaget gmo'er, selv om forsøgene er 
udført på en gruppe rotter, der er for svagelige sammenlignet med kontrolgruppen, og 
betragtes som for kortvarige (90 dage) til at opnå resultater, der kan danne grundlag for en 
vurdering af de kroniske virkninger af gmo'er. Gmo'er er planter, som producerer 
insektdræbende toksiner eller indeholder restkoncentrationer af ukrudtsbekæmpelsesmiddel. 
Pesticider underlægges en toårig vurdering, mens gmo'er kun underlægges vurdering i 90 
dage.

Agter Kommissionen, i betragtning af at millioner af dyr kommer til at indtage gmo'er, 
at øge antallet af forsøgsrotter og forlænge varigheden af forsøgene til 24 måneder, 
ligesom med pesticider? Agter Kommissionen endvidere at kræve, at der foretages 
undersøgelser af reproduktiv toksikologi på tværs af generationerne i forbindelse med 
gmo'er?

Retningslinjerne mangler endvidere statistisk troværdighed, hvad angår toksicitetsanalyserne. 
De berører kun spørgsmålet om verifikation af effekten af de statistiske forsøg i det omfang, 
den anvendte toksikologiske analysemetode påviser eksistensen af falsk positive resultater, 
men ikke med hensyn til dem, der kunne mistænkes for at give falsk negative resultater. 
Endvidere redegøres der ikke nærmere for, hvordan afvigende data er blevet behandlet.

Der kan desuden konstateres en generel opblødning af teksten for at gøre den mindre 
begrænsende over for ansøgeren, og selskabet gives fuldstændig frit spillerum til at fastsætte, 
hvilke beskyttelsesmæssige målsætninger der skal nås, samt til at definere skade og 
risikoacceptabilitet, selv om beslutning vedrørende disse faktorer henhører under den 
lovgivende myndighed.

Disse mangler og denne opblødning, der anbefales i de reviderede retningslinjer, er i strid 
med Rådets konklusioner fra 2008 om styrket ekspertise og med kravene i direktiv 
2001/18/EF. De giver ikke mulighed for at opnå resultater, hvis pålidelighed ikke kan 
anfægtes. Det er ikke acceptabelt, at denne tekst godkendes, som den er, uden at have været 
genstand for en omfattende og fuldstændig gennemsigtig debat.

Kan Kommissionen redegøre for, hvordan den finder, at disse nye retningslinjer 
overholder Rådets krav, og hvordan de udgør en styrkelse af vurderingen af 
sundhedsrisici forbundet med gmo'er og ikke er en opblødning af kravene over for de 
selskaber, der markedsfører gmo'er?

For til fulde at varetage sin rolle som risikostyrer bør Kommissionen sikre, at 
risikovurderingen udføres korrekt. Den skal sikre, at de videnskabelige usikkerheder 
anerkendes og påpeges i EFSA's udtalelser, jf. direktiv 2001/18/EF. Hvorfor har 
Kommissionen ikke overvåget anvendelsen af kravene i direktiv 2001/18/EF i 
forbindelse med vurdering af de langsigtede virkninger af gmo'er? Hvorfor har 
Kommissionen aldrig anmodet EFSA om at redegøre for, hvorfor autoriteten aldrig har 
identificeret nogen videnskabelige usikkerheder (undtagen i ét tilfælde), selv om der 
ellers er mange i denne sag? Hvordan opfatter Kommissionen sin rolle som risikostyrer 
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og anvendelsen af forsigtighedsprincippet i forbindelse med gmo-sagen? Hvad foreslår 
Kommissionen endelig, at der kan gøres for at sikre en troværdig, upartisk og 
gennemsigtig ekspertproces uden interessekonflikter i forbindelse med gmo'er?


