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Vec: Nové usmernenia týkajúce sa posudzovania zdravotných rizík v súvislosti 
s geneticky modifikovanými organizmami

Jednou z najdôležitejších otázok v rámci diskusie o geneticky modifikovaných organizmoch 
je posudzovanie ich možného škodlivého vplyvu na zdravie a životné prostredie. Pokiaľ ide 
o zdravie, smernica 2001/18 konkrétne stanovuje, že posudzovať sa musia účinky chronické, 
účinky dlhodobé, priame i nepriame, ako aj účinky kumulatívne. Keďže Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín v rámci svojho posudzovania tieto stanovené požiadavky nedodržiaval, 
Rada ministrov životného prostredia v decembri roku 2008 jednohlasne požiadala, aby sa 
posudzovanie rizík súvisiacich s geneticky modifikovanými organizmami sprísnilo, a žiadosť 
znovu zopakovala na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. októbra 2010. V roku 
2010 prijala Komisia návrh zameraný na spresnenie údajov, ktoré majú podniky Európskemu 
úradu pre bezpečnosť potravín pre jeho posudzovanie zdravotných rizík poskytovať (návrh 
nariadenia Komisie o vykonávaní pravidiel týkajúcich sa žiadostí o povolenie geneticky 
modifikovaných potravín a krmív v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1829/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 641/2004 a nariadenie (ES) 
č. 1981/2006). Očakáva sa, že tento návrh sa v rámci komitologického postupu prijme do 
konca roka.

Mnohí predstavitelia vedeckého spoločenstva a viacerých členských štátov sa domnievajú, že 
spomínané nové usmernenia nepredstavujú nijaké sprísnenie posudzovania, ale práve naopak, 
súčasné požiadavky, ktoré sa považujú za nedostatočné, skôr zmierňujú.
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V prepracovaných usmerneniach sa napríklad navrhuje, aby sa nevyžadovalo pravidelné 
skúmanie kvality potravín na potkanoch. Doposiaľ vykonané pozorovania považované často 
za dôverné a získané na tomto základe poukazujú však v prípade potkanov, ktoré 
konzumovali geneticky modifikované organizmy, na štatisticky závažné biologické účinky, 
a to napriek tomu, že tieto pozorovania sa v porovnaní s využívanými kontrolnými skupinami 
vykonávajú na veľmi malej skupine potkanov a hodnotia sa ako veľmi krátke (90 dní) na to, 
aby sa na ich základe mohli dosiahnuť výsledky umožňujúce posudzovať chronické účinky, 
ktoré by z konzumácie geneticky modifikovaných organizmov vyplývali. Geneticky 
modifikované organizmy sú rastliny produkujúce insekticídne toxíny alebo rastliny 
obsahujúce zvyšky herbicídov. Kým geneticky modifikované organizmy sa posudzujú iba 
90 dní, pesticídy sa posudzujú 2 roky.
Ak zoberieme do úvahy, že milióny zvierat budú konzumovať geneticky modifikované 
organizmy, chystá sa Komisia zvýšiť počet skúmaných potkanov a predĺžiť dobu 
pozorovania na 24 mesiacov, ako je to v prípade pesticídov? Má okrem toho v úmysle 
nariadiť v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami toxikologické testy 
v rámci reprodukcie a transgeneračné testy?

Spomínané usmernenia sa okrem toho nepreukazujú ako dostatočné, pokiaľ ide o štatistickú 
spoľahlivosť analýz toxicity. Otázkou kontroly správnosti štatistických dôkazov sa zaoberajú 
iba vtedy, ak použitá metóda toxikologickej analýzy vykazuje chybné pozitívne výsledky, 
kým v prípade možných chybných negatívnych výsledkov tento postup neplatí. 
Spracovávanie údajov, ktoré vykazujú odchýlku, navyše tiež nie je presné.

Okrem toho možno konštatovať celkovo miernejšie znenie usmernení s väčšou 
zhovievavosťou k žiadateľovi a ponechanie úplnej voľnosti spoločnostiam, pokiaľ ide 
o stanovenie cieľov, ktoré treba dosahovať v oblasti ochrany, vymedzenie škody alebo 
prípustnosť rizika, aj keď tieto záležitosti vyplývajú z rozhodnutia zákonodarcu.

Uvedené nedostatky a zmiernenia, ktoré sa v spomínaných prepracovaných usmerneniach 
navrhujú, odporujú záverom Rady z roku 2008, v ktorých sa požaduje sprísnenie 
posudzovania, a rovnako požiadavkám smernice 2001/18. Usmernenia neumožňujú voľne 
narábať s výsledkami, ktorých spoľahlivosť by bola nepopierateľná. Je neprijateľné, aby sa 
znenie usmernení prijalo v danej podobe bez toho, aby sa v tejto súvislosti transparentným 
spôsobom uskutočnila rozsiahla diskusia.

Môže Komisia vysvetliť, z akého dôvodu sa domnieva, že spomínané nové usmernenia 
zodpovedajú požiadavkám Rady, a akým spôsobom predstavujú sprísnenie 
posudzovania zdravotných rizík súvisiacich s geneticky modifikovanými organizmami, 
a nie zmiernenie požiadaviek na spoločnosti, ktoré uvádzajú geneticky modifikované 
organizmy na trh?

Aby Komisia v celom rozsahu plnila svoju úlohu riadiť riziko, musí sa ubezpečiť, že 
posudzovanie rizika sa vykonáva správne. Predovšetkým sa musí uistiť, že v súlade so 
smernicou 2001/18 sa v stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zohľadnia 
a výslovne uvedú pochybnosti, ktoré sa vyskytujú vo vedeckej oblasti. Prečo Komisia 
nebrala ohľad na uplatňovanie požiadaviek smernice 2001/18, pokiaľ ide 
o posudzovanie dlhodobých účinkov súvisiacich s geneticky modifikovanými 
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organizmami? Prečo sa Komisia dodnes ani raz neopýtala Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín na skutočnosť, že okrem jedného prípadu nikdy neuviedol nijakú 
pochybnosť vedeckého charakteru, hoci v tejto oblasti existuje veľké množstvo 
pochybností? Aká je predstava Komisie v súvislosti s úlohou riadiť riziko a uplatňovať 
zásadu predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy? 
A napokon, čo navrhuje Komisia, aby sa zabezpečil proces posudzovania geneticky 
modifikovaných organizmov, ktorý by bol spoľahlivý, nestranný, transparentný 
a nezávislý?


