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Tárgy: A géntechnológiával módosított szervezetek egészségügyi kockázatértékelésére 
vonatkozó új iránymutatások

A géntechnológiával módosított szervezetekről (GMO) folytatott vita egyik fontos pontja a 
GMO-k egészségügyi és környezeti kockázatértékelésére vonatkozik. Az egészségügyi 
kockázatértékelés kapcsán a 2001/18/EK irányelv többek között előírja, hogy értékelni kell a 
krónikus hatásokat, a hosszú távú közvetlen és közvetett hatásokat, valamint a halmozódó 
hatásokat. Mivel ezeket a jogszabályi követelményeket  az EFSA (Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság) által végzett értékelések során nem tartották tiszteletben, a 
Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa 2008 decemberében egyhangúlag követelte, hogy 
erősítsék meg a GMO-k kockázatértékelését, és ezt a kérést a Tanács utolsó, 2010. október 
14-i ülésén is megismételték. 2010-ben a Bizottság javaslatot fogadott el, melynek célja 
azoknak az adatoknak a pontos meghatározása volt, amelyeket a vállalkozásoknak kell 
megadniuk az EFSA-nak az egészségügyi kockázatértékeléshez (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). Ezt a javaslatot valószínűleg komitológiai eljárás keretében fogják elfogadni az 
év végéig.
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A tudományos közösség egy része, valamint több tagállam is úgy véli, hogy ezek az új 
iránymutatások nem erősítik az értékelést, hanem épp ellenkezőleg, gyengítik a meglévő, már 
amúgy is elégtelennek ítélt követelményeket.

A felülvizsgált iránymutatásokban például azt javasolják, hogy ne követeljék meg 
szisztematikusan a patkányokon végzett fogyaszthatósági vizsgálatokat. A jelenleg fellelhető 
tanulmányok – melyek gyakran titkosak és amelyekhez peres eljárással lehet hozzájutni –
azonban azt jelzik, hogy a GMO-kat fogyasztó patkányoknál még úgy is statisztikailag 
jelentős biológiai hatások mutathatók ki, hogy ezeket a vizsgálatokat a használt 
kontrollcsoportokhoz képest túl kis létszámú patkánycsoportokon és túl rövid ideig (90 nap) 
végzik ahhoz, hogy a GMO-k krónikus hatásainak értékelését lehetővé tevő eredményeket 
lehessen kapni. A GMO-k rovarölő mérgeket termelő vagy növényirtó maradványokat 
tartalmazó növények. A növényvédő szereket 2 éven át, míg a GMO-kat csak 90 napig 
értékelik.
Annak tudatában, hogy több millió állat fog GMO-kat fogyasztani, a Bizottságnak 
szándékában áll-e növelni a vizsgált patkányok számát és 24 hónapra emelni a 
vizsgálatok időtartamát úgy, mint a növényvédő szerek esetében? Továbbá szándékában 
áll-e elrendelni, hogy a GMO-kon végezzenek reprodukciós toxikológiai és 
transzgenerációs teszteket?

Ezek az iránymutatások a mérgező hatás elemzései tekintetében statisztikailag sem 
megbízhatóak. A statisztikai tesztek hatékonyságellenőrzésének kérdését az iránymutatások 
csak akkor vetik fel, ha az alkalmazott toxikológiai elemzési módszer pozitív hamis 
eredményeket mutat ki, viszont azt nem kérik azok esetében, amelyek gyaníthatóan negatív 
hamis eredményeket adhatnak; az abnormális adatok kezelése szintén nincs pontosan 
meghatározva.

Másfelől az tapasztalható, hogy a megszövegezés általánosan engedékenyebb lett, így a 
szöveg kevésbé kötelező erejű a kérelmezővel szemben, valamint a cég teljesen szabad kezet 
kap az elérendő védelmi célok meghatározása és a kár vagy a kockázat elfogadhatóságának 
meghatározása tekintetében, holott ezek az elemek a jogalkotó döntésétől függnek.

A felülvizsgált iránymutatások hiányosságai és az azokban javasolt enyhítések ellentétben 
állnak a Tanács 2008-as következtetéseivel, amelyek a szakértői vizsgálat megerősítését 
kérik, és ellentétesek a 2001/18/EK irányelv követelményeivel. Nem teszik lehetővé, hogy 
olyan eredmények álljanak rendelkezésre, amelyek megbízhatósága nem vonható kétségbe.
Elfogadhatatlan, hogy a szöveget ebben a formájában fogadják el anélkül, hogy arról 
áttekinthető módon, széles körű vitát folytatnának.

A Bizottság magyarázatot tud-e adni arra, hogy miért véli úgy, hogy ezek az új 
iránymutatások megfelelnek a Tanács követelményeinek, és hogy azok miért tekinthetők 
a GMO-k egészségügyi kockázatelemzése megerősítésének, nem pedig a GMO-kat 
piacra juttató cégekkel szembeni követelmények enyhítésének?

Ahhoz, hogy kockázatkezelői szerepét maradéktalanul betöltse, a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a kockázatértékelést megfelelően elvégzik. Többek között biztosítania kell, hogy a 
tudományos bizonytalanságokat elismerik és megemlítik az EFSA véleményeiben, ahogyan 
azt a 2001/18/EK irányelv előírja. A Bizottság miért nem gondoskodott arról, hogy a 
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2001/18/EK irányelvnek a GMO-k hosszú távú hatásainak értékelésére vonatkozó 
követelményeit alkalmazzák? A Bizottság miért nem vonta soha kérdőre az EFSA-t 
azzal kapcsolatban, hogy (egy eset kivételével) soha egyetlen tudományos 
bizonytalanságot sem állapított meg, holott számtalan bizonytalanság van ez ügyben?
Milyen elképzelése van a Bizottságnak saját kockázatkezelői szerepéről és GMO-k 
ügyével kapcsolatban az óvatosság elvének alkalmazásáról? Végezetül: mit javasol a 
Bizottság a megbízható, nem részrehajló, átlátható és érdekellentétektől mentes 
szakértői vizsgálati folyamat biztosítása érdekében?


