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Angående: De nya riktlinjerna för bedömning av hälsoriskerna med genetiskt modifierade 
organismer

En av de viktigaste frågorna i debatten om genetiskt modifierade organismer är bedömningen 
av deras hälso- och miljörisker. Enligt direktiv 2001/18/EG ska hälsoriskbedömningen 
omfatta kroniska, långsiktiga, direkta, indirekta och kumulativa effekter. Eftersom dessa krav 
inte uppfylldes i de utvärderingar som gjorts av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) krävde rådet (miljö) 2008 enhälligt att riskbedömningen av 
genetiskt modifierade organismer skulle förbättras. Kravet upprepades vid rådets senaste möte 
den 14 oktober 2010. Kommissionen antog 2010 ett förslag i syfte att närmare ange vilka 
uppgifter företagen måste lämna till Efsa för hälsoriskbedömningen (förslag till 
kommissionens förordning om genomförandebestämmelser för ansökningar om godkännande 
av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 och ändring av förordning (EG) nr 641/2004 och förordning 
(EG) nr 1981/2006). Man räknar med att anta förslaget enligt kommittéförfarandet före 
årsskiftet.

Delar av forskarsamhället och flera medlemsstater anser att dessa nya riktlinjer inte förbättrar 
bedömningen utan snarare försvagar de befintliga krav som redan nu betraktas som 
otillräckliga.
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Enligt de reviderade riktlinjerna ska man t.ex. inte systematiskt kräva studier på råtta 
avseende livsmedlens kvalitet. De studier som för närvarande finns tillgängliga, som ofta är 
hemligstämplade och erhålls genom ett rättsligt förfarande, visar dock på statistiskt 
signifikanta biologiska effekter på de råttor som ätit genetiskt modifierade organismer, även 
om dessa studier utförts på en grupp råttor som är för liten i förhållande till de kontrollgrupper 
som använts och bedöms ha för kort varaktighet (90 dagar) för att generera resultat som gör 
det möjligt att bedöma de kroniska effekterna av genetiskt modifierade organismer. Genetiskt 
modifierade organismer är växter som producerar insektsdödande toxiner eller innehåller 
rester av växtbekämpningsmedel. Bekämpningsmedel testas under en tvåårsperiod medan 
genetiskt modifierade organismer endast testas under 90 dagar.

Med tanke på att miljontals djur kommer att äta genetiskt modifierade organismer 
undrar jag om kommissionen kommer att föreskriva ett ökat antal råttor i studierna 
och förlänga studiernas varaktighet till 24 månader, som för bekämpningsmedel? 
Tänker kommissionen också föreskriva reproduktionstoxikologiska tester och 
flergenerationsstudier av genetiskt modifierade organismer?

Riktlinjerna är bristfälliga också när det gäller de toxikologiska analysernas tillförlitlighet. 
Frågan om kontroll av de statistiska testernas tillförlitlighet tas bara upp när den toxikologiska 
analysmetod som använts visar att det förekommer falskt positiva resultat, och någon kontroll 
krävs inte för de tester som kan misstänkas ge falskt negativa resultat. Det anges inte heller 
hur avvikande uppgifter ska behandlas. 

Vidare kan man konstatera att den nya ordalydelsen är uppluckrad, vilket har gjort texten 
mindre tvingande för den sökande, och företaget ges fritt spelrum att definiera de skyddsmål 
som ska uppnås eller att definiera en skada eller godtagbar risk, trots att dessa definitioner är 
fastställda i lag.

Bristerna och svagheterna i dessa reviderade riktlinjer strider mot rådets slutsatser från 2008 
med krav på ökad sakkunskap, och mot kraven i direktiv 2001/18/EG. Det går inte med hjälp 
av de nya riktlinjerna att få fram resultat som är garanterat tillförlitliga. Det är inte acceptabelt 
att denna text antas i befintligt skick utan att först ha diskuterats ingående och med fullständig 
insyn.

Kan kommissionen förklara på vilket sätt den anser att de nya riktlinjerna uppfyller 
rådets krav och på vilket sätt de förbättrar hälsoriskbedömningen av genetiskt 
modifierade organismer i stället för att luckra upp de krav som ställs på företag som 
släpper ut genetiskt modifierade produkter på marknaden?

För att verkligen kunna fullgöra sin uppgift som riskhanterare måste kommissionen försäkra 
sig om att riskbedömningen utförs på ett korrekt sätt. Kommissionen måste också försäkra sig 
om att Efsa medger att det finns en vetenskaplig osäkerhet och tar upp detta i sina yttranden, i 
enlighet med bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

Varför har inte kommissionen sett till att bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG 
tillämpats vid bedömningen av långsiktiga effekter av genetiskt modifierade
organismer? Varför har kommissionen aldrig förhört Efsa om det faktum att 
myndigheten aldrig (utom i ett fall) har tagit upp den vetenskapliga osäkerheten, som 
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trots allt är stor i denna fråga? Vad anser kommissionen om sin riskhanteringsfunktion 
och om tillämpningen av försiktighetsprincipen när det gäller genetiskt modifierade 
organismer? Slutligen undrar jag vad kommissionen föreslår att man ska göra för att se 
till att hanteringen av frågan om genetiskt modifierade organismer präglas av 
vederhäftig sakkunskap, objektivitet och insyn och frånvaro av intressekonflikter?


