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Temats: Jaunās pamatnostādnes par ĢMO ietekmes uz veselību novērtēšanu

Viens no galvenajiem punktiem debatēs par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) 
attiecas uz to ietekmes uz vidi un veselību novērtēšanu. Attiecībā uz ietekmes uz veselību 
novērtēšanu Direktīvā 2001/18/EK jo īpaši ir teikts, ka jānovērtē tiešā un netiešā hroniskā 
ietekme, ilgtermiņa ietekme, kā arī kumulatīvā ietekme. Ņemot vērā, ka EFSA (Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes) veiktajos novērtējumos netika ievērotas šīs reglamentējošās 
prasības, Vides ministru padome 2008. gada decembrī vienbalsīgi pieprasīja ĢMO ietekmes 
novērtējuma pastiprināšanu, šī prasība tika atkārtota pēdējā Padomes sanāksmē 2010. gada 
14. oktobrī. Komisija 2010. gadā pieņēma priekšlikumu ar mērķi precizēt datus, ko uzņēmumi 
sniedz EFSA, lai novērtētu ietekmi uz veselību (Komisijas Regulas priekšlikums par 
īstenošanas noteikumiem attiecībā uz ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļaujas 
pieteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003, kā arī 
Regulām (EK) Nr. 641/2004 un (EK) Nr. 1981/2006, ar ko groza minēto regulu). Tiek 
domāts, ka šis priekšlikums tiks pieņemts komitoloģijas procedūrā līdz gada beigām.

Daļa no zinātnieku kopienas, kā arī vairākas dalībvalstis uzskata, ka šīs jaunās 
pamatnostādnes nav novērtēšanas pastiprināšana, bet gluži otrādi — esošo prasību vājināšana, 
kas jau tā tiek uzskatītas par nepietiekamām.

Piemēram, pārskatītajās vadlīnijās ir ierosināts sistemātiski nepieprasīt pētījums ar žurkām par 
pārtikas kvalitāti. Taču līdz šim brīdim jau veiktie pētījumi, kas bieži tiek uzskatīti par 
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konfidenciāliem un kas veikti pēc tiesas prāvām, norāda uz statistiski ievērojamu bioloģisko 
ietekmi uz žurkām, kas ir patērējušas ĢMO, pat tad, kad šie pētījumi ir veikti ar pārāk mazu 
žurku grupu salīdzinājumā ar izmantotajām kontroles grupām, kā arī tiek uzskatīti par pārāk 
īsiem (90 dienas), lai iegūtu rezultātus, kas ļautu novērtēt ĢMO hronisko ietekmi. ĢMO ir 
augi, kas rada insekticīdu toksīnus vai kas satur herbicīdu atliekas. Pesticīdu novērtēšana 
notiek 2 gadus, taču ĢMO novērtēšana notiek tikai 90 dienas.
Zinot, ka miljoni dzīvnieku patērēs ĢMO, vai Komisija plāno palielināt pētījumu žurku 
skaitu un paildzināt pētījumus līdz 24 mēnešiem, kā tas ir attiecībā uz pesticīdiem? Vai 
tā plāno arī pasūtīt ĢMO toksikoloģijas testus attiecībā uz vairošanos un starppaaudžu 
ietekmi?

Šīm pamatnostādnēm trūkst arī statistiskās ticamības attiecībā uz toksiskuma analīzēm. Tajās 
jautājums par to statistikas testu jaudas pārbaudi ir apskatīts tikai tad, kad izmantotā 
toksikoloģijas analīzes metode parāda kļūdaini pozitīvu rezultātu esamību, un to nepieprasa 
statistikas testiem, kas, iespējams, varētu sniegt kļūdaini negatīvus rezultātus; nav precizēta 
arī absurdu datu apstrāde.

Turklāt var konstatēt vispārēju redakcijas noteikumu vājināšanu, kas dokumentu padara 
mazāk saistošu pieprasītājam, kā arī pilnīgu brīvības atstāšanu uzņēmumam, lai tas definētu 
sasniedzamos aizsardzības mērķus, lai definētu kaitējumu vai ietekmes pieņemamību, kaut 
gan par šiem elementiem lēmums jāpieņem likumdevējam.

Šie trūkumi un vājināšana, kas paredzēti pārskatītajās pamatnostādnēs, ir pretrunā ar Padomes 
2008. gada secinājumiem, kuros pieprasīts stiprināt novērtēšanu, kā arī pretrunā ar Direktīvas 
2001/18/EK prasībām. Tie neļauj iegūt rezultātus, kuru ticamība būtu neapstrīdama. Nav 
pieņemams, ka šis dokuments tiktu pieņemts, tāds, kāds tas ir, neveicot par to plašas, pilnībā
pārredzamas debates.

Vai Komisija var paskaidrot, kāpēc tā domā, ka šīs jaunās pamatnostādnes atbild uz 
Padomes prasībām, un kāpēc tās ir ĢMO ietekmes uz veselību novērtējuma 
stiprināšana nevis prasību vājināšana uzņēmumiem, kas laiž tirgū ĢMO?

Lai sekmīgi veiktu savu ietekmes pārvaldītāja lomu, Komisijai jānodrošina, ka ietekmes 
novērtēšana tiek veikta pareizi. Jo īpaši tai jānodrošina, ka EFSA atzinumā tiek atzīta un 
minēta zinātniskā neskaidrība, kā tas noteikts Direktīvā 2001/18/EK. Kāpēc Komisija 
neraudzījās, lai tiktu piemērotas Direktīvas 2001/18/EK prasības attiecībā uz ĢMO 
ilgtermiņa ietekmes novērtējumu? Kāpēc Komisija nekad nav jautājusi EFSA par 
faktu, ka tā nekad nav noteikusi kādu zinātnisku neskaidrību (izņemot vienu gadījumu), 
kas šajā jautājumā tomēr ir daudzskaitlīgas? Kāds ir Komisijas priekšstats par savu 
ietekmes pārvaldītāja lomu un par piesardzības principa piemērošanu ĢMO 
jautājumā? Visbeidzot, ko ierosina Komisija, lai garantētu uzticamu, objektīvu un 
pārredzamu ĢMO novērtēšanas procesu bez interešu konfliktiem?


