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Teema: Uued suunised GMOde terviseohtude hindamise kohta

Geneetiliselt muundatud organisme (GMOd) käsitleva arutelu üks olulisemaid punkte on 
seotud nende tervise- ja keskkonnaohu hindamisega. Direktiivis 2001/18 on seoses 
tervisealase hindamisega sätestatud, et hinnata on vaja kroonilist, pikaajalist, otsest, kaudset ja 
kumulatiivset mõju. Arvestades, et kõnealuseid regulatiivseid nõudeid ei austatud EFSA 
(Euroopa Toiduohutusamet) hindamiste raames, nõudis keskkonnaministrite nõukogu 
2008. aasta detsembris ühehäälselt GMOdega seotud ohu hindamise tõhustamist ja kordas 
seda nõuet 14. oktoobril 2010. aastal oma viimasel istungil. 2010. aastal võttis komisjon vastu 
ettepaneku, millega täpsustatakse, milliseid andmeid peavad ettevõtjad EFSA-le 
tervisealaseks hindamiseks esitama (komisjoni määruse eelnõu geneetiliselt muundatud toidu 
ja sööda loataotlusi käsitlevate rakenduseeskirjade kohta, mis vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 641/2004 
ja (EÜ) nr 1981/2006). Kõnealune ettepanek võetakse eeldatavasti vastu komiteemenetluse 
käigus enne aasta lõppu.

Osa teadlasi ja mitmed liikmesriigid on seisukohal, et kõnealused uued suunised ei tõhusta 
hindamist, vaid hoopis nõrgendavad kehtivaid nõudeid, mida juba praegu peetakse 
ebapiisavaks.

Näiteks ei nõuta muudetud suuniste kohaselt rottidel teostatavaid süstemaatilisi 
kvaliteedikontrolle. Olemasolevad uurimistööd, mida sageli peetakse usaldusväärseteks ja mis 
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on koostatud katsete põhjal, näitavad aga, et GMOsid tarbinud rottidel esineb statistiliselt 
oluline bioloogiline mõju, olgugi et uuringud viidi läbi kasutatud kontrollrühmade suhtes liiga 
väikese rottide rühma peal ning et neid peetakse GMOde kroonilist mõju hinnata 
võimaldavate tulemuste saamiseks liiga lühikesteks (90 päeva). GMOd on insektitsiide 
tootvad või herbitsiidide jääke sisaldavad taimed. Pestitsiide hinnatakse kahe aasta jooksul, 
kuid GMOsid ainult 90 päeva jooksul.
Kas komisjonil on kavas suurendata uuritavate rottide arvu ja pikendada uuringute 
kestust 24 kuuni, nagu pestitsiidide puhul, arvestades, et miljonid loomad hakkavad 
tarbima GMOsid? Kas komisjonil on kavas lasta teha GMOdele ka paljunemisvõimet 
kahjustava mürgisuse teste ja põlvkondadeüleseid teste?

Kõnealustes suunistes ei käsitleta ka toksilisuse analüüside statistilist usaldusväärust. Nendes 
nõutakse statistiliste testide võimsuse kontrollimist ainult juhul, kui kasutatud toksikoloogilise 
analüüsi meetod näitab valepositiivsete tulemuste esinemist, ning mitte selliste testide puhul, 
mida võidakse kahtlustada valenegatiivsete tulemuste andmises; samuti ei täpsustata 
kõrvalekalduvate andmete töötlemist.

Lisaks on märgata sõnastuse üldist leebemaks muutumist, mis muudab teksti taotleja 
seisukohast vähem piiravaks, ja ettevõtjale jäetud täielikku vabadust määratleda kaitse 
eesmärke, kahju või ohu vastuvõetavust, kuigi kõnealuste küsimuste üle otsustab seadusandja.

Need muudetud suunistest tulenevad puudused ja nõuete leebemaks muutmine on vastuolus 
nõukogu 2008. aasta järeldustega, milles nõutakse ekspertteadmiste tõhusamat kasutamist, 
ning direktiivi 2001/18 nõuetega. Need võimaldavad saada ainult küsitava usaldusväärsusega 
tulemusi. Ei saa lubada, et tekst võetakse vastu praegusel kujul, ilma et selle üle peetaks 
laiaulatuslikku läbipaistvat arutelu.

Kas komisjon võiks selgitada, kuidas uued suunised vastavad tema arvates nõukogu 
nõuetele, kuidas nendega tõhustatakse GMOde terviseohu hindamist ja ei vähendata 
GMOsid turule toovate ettevõtjate suhtes kehtivaid nõudeid?

Komisjon peab oma riskijuhtimisega seotud ülesande täielikuks täitmiseks tagama, et ohu 
hindamist viiakse läbi nõuetekohaselt. Eelkõige peab komisjon tagama, et teaduslikku 
ebakindlust tunnistatakse ja mainitakse EFSA arvamustes, nagu on direktiivis 2001/18 
sätestatud. Miks ei ole komisjon taganud direktiivis 2001/18 sätestatud GMOde 
pikaajalise mõju hindamisega seotud nõuete kohaldamist? Miks ei ole komisjon EFSAt 
küsitlenud seoses asjaoluga, et ta ei ole kunagi tuvastanud teaduslikku ebakindlust 
(välja arvatud ühel juhul), mida kõnealuses küsimuses esineb siiski sageli? Milline on 
komisjoni seisukoht seoses oma riskijuhtimisega seotud rolliga ja GMOde küsimuses 
ettevaatusprintsiibi kohaldamisega? Kuidas peaks komisjoni arvates kindlustama, et 
ekspertidega konsulteerimine GMOde küsimuses on usaldusväärne, sõltumatu, 
läbipaistev ja ei tekita huvide konflikte?


