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Tema: Naujos GMO keliamų rizikų sveikatai vertinimo gairės

Vienas pagrindinių klausimų, kylančių diskutuojant apie genetiškai modifikuotus organizmus 
(GMO), – tai jų keliamų rizikų sveikatai ir aplinkai vertinimas. Dėl poveikio sveikatai 
vertinimo Direktyvoje 2001/18/EB visų pirma nurodoma, kad turi būti įvertintas ilgalaikis 
tiesioginis ir netiesioginis poveikis ir bendras poveikis. Kadangi EFSA (Europos maisto 
saugos tarnybai) atliekant vertinimus šių teisės aktų reikalavimų nebuvo laikomasi, 2008 m. 
gruodžio mėn. posėdžiavusi Aplinkos ministrų taryba vienbalsiai pareikalavo sustiprinti GMO 
keliamų rizikų vertinimą – šis reikalavimas dar kartą pakartotas pastarajame 2010 m. spalio 
14 d. Ministrų Tarybos susitikime. 2010 m. Komisija priėmė pasiūlymą, kuriame patikslinami 
duomenys, kuriuos įmonės turi pateikti EFSA, kad būtų atliktas poveikio sveikatai vertinimas 
(Komisijos reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai 
modifikuotam maistui ir pašarams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 641/2004 ir 
(EB) Nr. 1981/2006, projektas). Manoma, kad šis pasiūlymas bus patvirtintas iki metų 
pabaigos, vykdant komiteto procedūrą.

Dalis mokslo bendruomenės ir kelios valstybės narės mano, kad šiomis naujomis gairėmis 
vertinimas ne sustiprinamas, bet priešingai – esami reikalavimai, kurie jau laikomi 
nepakankamais, sušvelninami.

Pavyzdžiui, peržiūrėtose gairėse siūloma sistemingai nereikalauti atlikti maisto tyrimų su 
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žiurkėmis. Šiuo metu vykdomi tyrimai, dažnai laikomi konfidencialiais ir atliekami 
pareikalavus teismams, vis dėlto rodo statistiniu požiūriu didelį biologinį poveikį žiurkėms, 
kurioms šeriami GMO, net kai šie tyrimai atliekami su pernelyg maža žiurkių grupe, palyginti 
su naudojamomis kontrolinėmis grupėmis, ir yra laikomi per trumpais (90 dienų) siekiant 
gauti rezultatus, leidžiančius įvertinti ilgalaikį GMO poveikį. GMO – tai augalai, kurie 
gamina toksiškus insekticidus arba kuriuose yra herbicidų likučių. Pesticidai vertinami dvejus 
metus, o GMO – tik 90 dienų.
Ar Komisija, atsižvelgdama į tai, kad GMO bus šeriami milijonams gyvūnų, ketina 
padidinti tiriamų žiurkių skaičių ir pailginti tyrimų trukmę iki 24 mėnesių, taikomą 
pesticidams? Ar ji taip pat ketina įpareigoti atlikti toksikologinius bandymus su GMO, 
susijusius su reprodukciniu poveikiu ir kelioms kartoms daromu poveikiu?

Šiose gairėse taip pat nepateikiama patikimi toksiškumo tyrimų statistiniai duomenys. Jose 
statistinių tyrimų veiksmingumo tikrinimo klausimas keliamas tik tuomet, jeigu taikant 
toksikologinių tyrimų metodą paaiškėja, kad rezultatai yra klaidingai teigiami, ir 
nereikalaujama tikrinti statistinių tyrimų, dėl kurių galėtų kilti įtarimų, kad bus gauti 
klaidingai neigiami rezultatai, veiksmingumo; taip pat nepatikslinama, kaip tvarkomi 
klaidingi duomenys.

Be to, pažymima, kad bendrai nuostatos sušvelninamos – jose numatoma mažiau prievolių 
pareiškėjui, o bendrovei suteikiama visiška veiksmų laisvė nustatyti siektinus apsaugos 
tikslus, žalos apibrėžtį ar rizikos priimtinumą, nors dėl šių aspektų sprendimą priima teisės 
aktų leidėjas.

Šios nepakankamai griežtos nuostatos ir sušvelninimai, rekomenduojami šiose peržiūrėtose 
gairėse, prieštarauja 2008 m. susitikime Ministrų Tarybos priimtoms išvadoms, kuriose 
prašoma sugriežtinti ekspertizę, ir Direktyvos 2001/18/EB reikalavimams. Taikant jas 
negalima gauti rezultatų, dėl kurių patikimumo nekiltų abejonių. Šis tekstas negali būti 
priimtas toks, koks yra, jo neaptarus surengus plačias ir visiškai skaidrias diskusijas.

Ar Komisija gali paaiškinti, kuo, jos nuomone, šios naujosios gairės atitinka Tarybos 
reikalavimus ir kaip jomis sustiprinamas GMO keliamos rizikos sveikatai vertinimas, o 
ne sušvelninami reikalavimai bendrovėms, teikiančioms GMO rinkai?

Siekdama visiškai įvykdyti savo pareigą valdyti riziką, Komisija turi įsitikinti, kad rizika 
vertinama teisingai. Ji visų pirma turi įsitikinti, kad mokslinės abejonės pripažįstamos ir 
nurodomos EFSA nuomonėse, kaip nustatyta Direktyvoje 2001/18/EB. Kodėl Komisija 
neužtikrino, kad būtų įgyvendinami Direktyvos 2001/18/EB reikalavimai dėl ilgalaikio 
GMO poveikio vertinimo? Kodėl Komisija niekada nepateikė klausimo EFSA dėl to, 
kad tarnyba niekada neminėjo jokios mokslinės abejonės (išskyrus vieną atvejį), kurių 
šioje byloje vis dėlto yra daug? Kaip Komisija suvokia savo pareigą valdyti riziką ir 
atsargumo principo taikymą svarstant GMO klausimą? Pagaliau kokias priemones 
Komisija siūlo siekdama užtikrinti, kad GMO ekspertizė būtų patikima, objektyvi bei 
skaidri ir ją vykdant nekiltų interesų konfliktų?


