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Aihe: Geneettisesti muunnettujen organismien terveydellisten riskien arviointia 
koskevat uudet suuntaviivat

Geneettisesti muunnettujen organismien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien riskien 
arviointi on keskeisessä asemassa niitä koskevassa keskustelussa. Direktiivissä 2001/18 
säädetään terveydellisestä arvioinnista erityisesti, että kroonisia vaikutuksia, välittömiä ja 
välillisiä pitkän aikavälin vaikutuksia ja kumuloituvia vaikutuksia on arvioitava. Koska 
säädöksen vaatimuksia ei noudatettu EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) 
toteuttamien arviointien yhteydessä, ympäristöministerien neuvosto esitti joulukuussa 2008 
yksimielisen vaatimuksen geneettisesti muunnettujen organismien riskien arvioinnin 
parantamisesta. Pyyntö esitettiin uudelleen 14. lokakuuta 2010 järjestetyssä neuvoston 
kokouksessa. Komissio hyväksyi vuonna 2010 ehdotuksen; sen tarkoituksena on täsmentää 
tietoja, joita yrityksien on toimitettava EFSA:lle terveydellistä arviointia varten 
(muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupahakemuksiin sovellettavia 
täytäntöönpanosääntöjä koskeva ehdotus komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja siitä annetun asetuksen (EY) N:o 641/2004 ja 
asetuksen (EY) N:o 981/2006 mukaisesti). Ehdotus on tarkoitus hyväksyä 
komitologiamenettelyn mukaisesti ennen vuoden loppua.

Osa tieteellisestä yhteisöstä sekä monet jäsenvaltiot katsovat, että nämä uudet suuntaviivat 
eivät edistä arvioinnin parantamista vaan päinvastoin heikentävät olemassa olevia 
vaatimuksia, joita pidetään jo nyt riittämättöminä.
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Tarkistetuissa suuntaviivoissa ei esimerkiksi edellytetä elintarvikekelpoisuuden 
järjestelmällistä tutkimista rotilla tehtävillä kokeilla. Tähän mennessä toteutetut tutkimukset, 
joiden katsotaan usein olevan luottamuksellisia ja tiettyihin menettelyihin perustuvia, 
osoittavat kuitenkin, että geneettisesti muunnettuja organismeja syöneille rotille on aiheutunut 
tilastollisesti merkittäviä biologisia vaikutuksia, huolimatta siitä, että tutkimuksien kohteena 
on ollut käytettyihin seurantaryhmiin nähden liian pieniä rottaryhmiä ja siitä, että tutkimukset 
ovat olleet liian lyhytkestoisia (90 päivää), jotta olisi saatu geneettisesti muunnettujen 
organismien kroonisten vaikutuksien arvioinnin mahdollistavia tuloksia. Geneettisesti 
muunnetut organismit ovat kasveja, jotka tuottavat hyönteisten torjunta-aineita tai sisältävät 
rikkakasvien torjunta-aineiden jäämiä. Rikkakasvien torjunta-aineita arvioidaan kahden 
vuoden ajan, kun geneettisesti muunnettuja organismeja arvioidaan ainoastaan 90 päivää.

Ottaen huomioon, että tuhannet eläimet syövät geneettisesti muunnettuja organismeja, 
aikooko komissio lisätä tutkittavien rottien määrää ja pidentää tutkimusaikaa 
24 kuukauteen, kuten rikkakasvien torjunta-aineiden kohdalla? Aikooko se myös 
velvoittaa toteuttamaan tutkimuksia lisääntymisen toksikologian ja sukupolvien yli 
ulottuvien vaikutuksien selvittämiseksi?

Suuntaviivat eivät myöskään ole tilastollisesti luotettavia myrkyllisyyttä koskevien analyysien 
tapauksessa. Suuntaviivoissa tarkastellaan tilastollisten kokeiden paikkansa pitävyyden 
todentamista koskevaa kysymystä vain, kun käytetty myrkyllisyyttä koskeva 
analyysimenetelmä osoittaa virheellisten positiivisten tuloksien olemassaolon; tätä ei 
edellytetä sellaisilta menetelmiltä, jotka saattavat tuottaa virheellisiä negatiivisia tuloksia. 
Harhaan johtavien tietojen käsittelystä ei myöskään anneta täsmentäviä tietoja.

Lisäksi on havaittavissa, että asiakirjan sanamuotoja on lievennetty kautta linjan, minkä 
vuoksi teksti on vähemmän velvoittavaa hakijaan nähden ja yrityksien annetaan vapaasti 
asettaa saavutettavat suojelutavoitteet, määritellä vahingot tai riskin hyväksyttävyys, vaikka 
kyseiset seikat kuuluvatkin lainsäätäjän päätösvaltaan.

Näihin tarkistettuihin suuntaviivoihin perustuvat puutteet ja lievennykset ovat neuvoston 
vuonna 2008 tekemien päätelmien, joissa edellytetään asiantuntemuksen laajempaa huomioon 
ottamista, ja direktiivin 2001/18 vastaisia. Niiden vuoksi on mahdoton saavuttaa tuloksia, 
joiden luotettavuus olisi kiistatonta. Asiakirjaa ei voida hyväksyä sellaisenaan ilman laajaa ja 
avointa keskustelua.

Voiko komissio selventää, millä tavalla nämä uudet suuntaviivat vastaavat sen mielestä 
neuvoston vaatimuksia? Entä missä määrin niissä lisätään geneettisesti muunnettujen 
organismien terveydellisten riskien arviointia sen sijaan, että lievennetään niihin 
yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia, jotka tuovat geneettisesti muunnettuja organismeja 
markkinoille?

Komission riskien hallintaan liittyvän tehtävän täysimääräinen hoitaminen edellyttää, että se 
varmistaa riskien asianmukaisen arvioinnin. Komission on erityisesti varmistettava, että 
tieteelliset epäselvyydet tunnustetaan ja mainitaan EFSA:n lausunnoissa, kuten 
direktiivissä 2001/18 säädetään. Miksi komissio ei ole valvonut geneettisesti muunnettujen 
organismien pitkän aikavälin vaikutuksien arvioinnista annetun direktiivin 2001/18 
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vaatimuksien täytäntöönpanoa? Miksi komissio ei ole vaatinut EFSA:lta selvitystä siitä, 
että se ei ole koskaan havainnut tieteellisiä epäselvyyksiä (paitsi yhdessä tapauksessa), 
joita kuitenkin liittyy runsaasti asiaan? Mikä on komission käsitys sen riskien hallintaan 
liittyvästä tehtävästä ja ennalta varautumisen periaatteen soveltamisesta geneettisesti 
muunnettujen organismien alalla? Millaisia toimia komissio ehdottaa lopuksi 
toteutettavaksi, jotta taataan luotettava, puolueeton, avoin ja eturistiriidaton 
asiantuntijaprosessi geneettisesti muunnettujen organismien alalla?


