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GENEETTISESTI MUUNNETTUJEN ORGANISMIEN JA NIISTÄ
SAATUJEN TUOTTEIDEN JÄLJITETTÄVYYTTÄ JA MERKINTÖJÄ

KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

1. TAUSTA

Geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellisesta
levittämisestä ympäristöön ja uuden biotekniikan soveltamisesta
elintarvikkeisiin ja kasveihin käydään tällä hetkellä vilkasta julkista ja
poliittista keskustelua. Erityisen huomion kohteina ovat pitkän aikavälin
vaikutukset ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen kuten myös
elintarvikkeiden turvallisuus. Vaikka vertaisarvioiduissa tieteellisissä
artikkeleissa ei ole tähän mennessä raportoitu geneettisesti muunnettujen
elintarvikkeiden nauttimisen aiheuttamista haittavaikutuksista ihmisten
terveydelle ja vaikka yhteisö myöntää lupia geneettisesti muunnettujen
organismien levittämiseen vasta, kun niiden aiheuttamat riskit ihmisten
terveydelle ja ympäristölle on perusteellisesti arvioitu, suuri yleisö on yhä
enemmän huolissaan mahdollisista terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Tätä taustaa vasten on entistä hankalampaa antaa lupia uusien geneettisesti
muunnettujen organismien markkinoille saattamiselle direktiivin 90/220/ETY
mukaisesti. Tilanne on samanlainen geneettisesti muunnettuja organismeja
sisältäville ja niistä saaduille tuotteille myönnettävien lupien osalta, jotka
myönnetään tuotelainsäädännön perusteella1. Näin ollen geneettisesti
muunnettujen, myös elintarvikeketjuun mahdollisesti päätyvien, organismien
kaupallista levittämistä koskevien lupien myöntäminen on vähitellen
pysähtynyt.

Kesäkuun 12. päivänä 2000 pitämässään kokouksessa komissio ehdotti
strategiaa geneettisesti muunnettuja organismeja koskevan lupamenettelyn
käynnistämiseksi uudelleen niin, että hyväksynnät voitaisiin myöntää
tarkistetun direktiivin 90/220/ETY mukaisen tehostetun toimintamallin
pohjalta sen jälkeen, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet
asiasta sopimukseen. Strategiaan sisältyvät seuraavat kohdat:

•  tarkistetun direktiivin 90/220/ETY tärkeimpien (pakkausmerkintöjä,
jäljitettävyyttä, seurantaa ym. koskevien) säännösten ennakointi ennen
kuin jäsenvaltiot saattavat ne osaksi kansallista lainsäädäntöä laillisesti
täytäntöönpanokelpoisten vapaaehtoisten sitoumusten muodossa; uudet
vaatimukset sisällytetään direktiivin 90/220/ETY nojalla myönnettäviin
GMO-tuotteita koskeviin lupiin,

•  kattavat säännökset geneettisesti muunnettuja organismeja ja niistä
saatuja tuotteita koskevista merkinnöistä elintarvikealalla,

                                                
1 Termillä 'geneettisesti muunnettu organismi' (GMO) tarkoitetaan "elävää" organismia, joka pystyy
lisääntymään, kuten geneettisesti muunnettuja maissinjyviä, kun taas GMO:eista saadut tuotteet on
jalostettu niin pitkälle, että ne voivat sisältää geneettisesti muunnettua ainesta mutta eivät "eläviä"
GMO:eja. Esimerkkinä mainittakoon maissinjyvistä valmistettu jauho. Direktiivin 90/220/ETY
soveltamisalaan kuuluu geneettisesti muunnettujen organismien mutta ei niistä saatujen tuotteiden
saattaminen markkinoille. Sitä vastoin uuselintarvikkeista annettu asetus kattaa sekä elintarvikkeissa
käytettäväksi tarkoitettujen GMO:ien että vastaavanlaisten GMO:eista saatujen tuotteiden saattamisen
markkinoille.
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•  aloite geneettisesti muunnettujen organismien ja mahdollisesti myös
niistä saatujen tuotteiden jäljitettävyyttä koskevaksi järjestelmäksi,

•  nykyisen geneettisesti muunnettuja organismeja koskevan
lainsäädännön puutteiden korjaaminen.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on käsitellä näitä kysymyksiä ja esittää
vaihtoehtoisia jäljitettävyyttä ja pakkausmerkintöjä koskevia aloitteita.
Erityisesti käsitellään seuraavia näkökohtia:

•  tavoitteet, joihin jäljitettävyydellä ja merkinnöillä pyritään,

•  nykyiset jäljitysmenetelmät ja merkintöjä koskevat vaatimukset,

•  geneettisesti muunnettujen organismien ja niistä saatujen tuotteiden
jäljitettävyyteen ja merkintöihin sovellettavat sopivat oikeudelliset
säännökset.

2. TARKISTETUN DIREKTIIVIN 90/220/ETY TÄRKEIMPIEN SÄÄNNÖSTEN
ENNAKOINTI

Kesäkuussa 1999 pidetyn neuvoston kokouksen yhteydessä antamassaan
julkilausumassa 12 unionin jäsenvaltiota kehotti komissiota soveltamaan
välittömästi – siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sallii – neuvoston yhteisessä
kannassa määriteltyjä, etenkin jäljitettävyyttä ja tuotteiden merkintöjä
koskevia periaatteita.

Vaikka olisikin mahdotonta asettaa uusia velvoitteita tarkistetun direktiivin
90/220/ETY nojalla, voimassa oleva direktiivi 90/220/ETY ei millään muotoa
estä geneettisesti muunnettujen organismien levittämistä koskevan luvan
hakijoita sitoutumasta vapaaehtoisesti noudattamaan näitä vaatimuksia. Tästä
mahdollisuudesta ja sitoumusten luonteesta kertominen hakijoille olisi
ensisijaisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. Tällaiset
vapaaehtoiset sitoumukset olisi mainittava selkeästi geneettisesti muunnetun
organismin tarkoituksellista levittämistä koskevassa ilmoituksessa, jotta niistä
tulisi oikeudellisesti sitovia lopullisen luvan osana. Tältä pohjalta jäsenvaltiot
voisivat käynnistää uudelleen geneettisesti muunnettuja organismeja
koskevien lupien myöntämisen.

3. JÄLJITETTÄVYYS JA PAKKAUSMERKINNÄT

3.1 Käsitteet

Jäljitettävyys helpottaa tuotteen tunnistamista sekä sen taustan ja
lähteen selvittämistä.

Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitysjärjestelmää tarvitaan
seuraavista syistä:

1) mahdollistetaan tuotteiden vetäminen markkinoilta, jos niiden todetaan
aiheuttavan riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle,
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2) helpotetaan ympäristöön ja ihmisten ja eläinten terveyteen
kohdistuvien tahattomien ja pitkällä aikavälillä ilmenevien vaikutusten
tunnistamista ja seurantaa,

3) helpotetaan pakkausmerkintöjen valvontaa.

Nykyisissä jäljitysjärjestelmissä käytetään paperi- tai atk-asiakirjoja ja/tai
analyyttisiä osoitusmenetelmiä. Kun asianmukaiset tiedot tuotteesta säilytetään
ja siirretään eteenpäin markkinoille saattamisen eri vaiheissa, tuote voidaan
tunnistaa ja sen tausta ja lähde voidaan jäljittää. Analyyttisillä
osoitusmenetelmillä voidaan määrittää tuotteen sisältö ja varmistaa tarvittaessa
tietojen paikkansapitävyys ja luotettavuus.

Pakkausmerkintöjen käytön tarkoituksena on ennen muuta antaa
asianmukaista tietoa ostajille ja kuluttajille. Merkinnöillä pyritään etenkin
helpottamaan kuluttajan valintoja ja suojelemaan kuluttajia harhaanjohtavilta
tai vilpillisiltä menettelyiltä.

Jäljitettävyydellä ja merkinnöillä pyritään eri tavoitteisiin, mutta toisiinsa
yhdistettyinä ne täydentävät toisiaan. Esimerkiksi jäljitysjärjestelmän tietoja
voidaan käyttää hyväksi pakkausmerkinnöissä. Jäljitysjärjestelmä edellyttää,
että valmiissa tuotteissa on jonkinlaiset tunnistetiedot. Laajoissakaan
merkintäjärjestelmissä ei kuitenkaan edellytetä jokaisen GMO:n nimeämistä ja
tietoja sen taustasta.

3.2 Neuvoston yhteisessä kannassa esitetyt näkemykset
jäljitettävyydestä ja merkinnöistä

Jäljitettävyys

Yhteisessä kannassa (EY) N:o 12/2000 komission ehdotuksesta
direktiivin 90/220/ETY muuttamiseksi käytettiin ensi kertaa käsitettä
geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyys.

Yhteinen kanta ei sisällä jäljitettävyyden määritelmää tai tavoitteita,
joihin jäljitettävyydellä pyritään, eikä kattavaa toimintamallia
jäljitettävyyden varmistamiseksi. Sen 4 artiklan 5 kohdassa kuitenkin
todetaan, että jäsenvaltioiden on liitteessä IV säädettyjen vaatimusten
mukaisesti toteutettava toimenpiteitä C osan nojalla sallittujen
geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyden
varmistamiseksi markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa.
Markkinoille saattaminen kattaa myös maahantuonnin. Johdanto-osan
11 kappaleessa täsmennetään, että direktiivin 90/220/ETY
soveltamisalaan kuuluvia geneettisesti muunnettuja organismeja
sisältäviä ja/tai niistä koostuvia tuotteita ei saa tuoda yhteisöön, elleivät
ne ole direktiivin mukaisia. Liitteessä IV kuvataan yleisesti ne
lisätiedot, jotka on annettava geneettisesti muunnettujen organismien
markkinoille saattamista koskevassa ilmoituksessa ja joilla on
merkitystä jäljitettävyyden kannalta. Näitä ovat muun muassa:

•  tuotteille suunnitellut kaupalliset nimet ja niiden sisältämien
geneettisesti muunnettujen organismien nimet sekä ilmoittajan
käyttämät erityiset tunnisteet, nimet tai koodit GMO:n
tunnistamiseksi,
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•  sen yhteisöön sijoittautuneen henkilön nimi ja täydellinen
osoite, joka on vastuussa markkinoille saattamisesta,
riippumatta siitä, onko kyseessä valmistaja, tuoja vai jakelija,

•  kontrollinäytteiden toimittajan/toimittajien nimi ja täydellinen
osoite,

•  geneettistä muuntamista koskevat tiedot, joita voidaan
hyödyntää tiettyjen GMO-tuotteiden osoittamisessa ja
tunnistamisessa valvonnan ja tarkastusten helpottamiseksi
markkinoille saattamisen jälkeen. Tarvittaessa on toimitettava
näytteitä geneettisesti muunnetusta organismista tai sen
sisältämästä perintöaineksesta toimivaltaiselle viranomaiselle,
yksityiskohtia nukleotidisekvenssistä tai muuta tietoa, jota
tarvitaan GMO:n tunnistamisessa.

Lisäksi 18 artiklassa edellytetään, että kirjallisessa luvassa mainitaan
kaikissa tapauksissa selvästi luvan soveltamisala, sekä tuotteina tai
tuotteissa markkinoille saatettava GMO tai GMO:t ja sille tai niille
ominainen yksilöllinen tunniste.

Johdanto-osan 39 kappaleen mukaan olisi säädettyä komiteamenettelyä
noudattaen luotava järjestelmä yksilöllisen tunnisteen antamiseksi
GMO:eille ottaen huomioon vastaava kansainvälinen kehitys. Tähän
sisältyisi vaatimus geneettisesti muunnettujen organismien
tunnistetietojen antamisesta bioturvallisuuspöytäkirjan mukaisesti2.

Merkinnät
Yhteinen kanta sisältää myös seuraavat merkintöjä koskevat
säännökset:

•  20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotteina tai tuotteissa
markkinoille saatettujen GMO:ien merkinnät ja pakkaukset ovat
kaikissa markkinoille saattamisen vaiheissa kirjallisessa luvassa
mainittujen vaatimusten mukaisia. Merkintöjen on oltava

                                                
2 Bioturvallisuuspöytäkirjan 18 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdissa todetaan geneettisesti
muunnettujen organismien ilmoittamisesta, että kunkin sopimuspuolen on ryhdyttävä toimenpiteisiin
varmistaakseen, että asiakirjoissa, jotka liittyvät:

a) suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettäviin tai jalostukseen tarkoitettuihin eläviin
muunnettuihin organismeihin, selkeästi ilmoitetaan, että nämä "voivat sisältää" eläviä
muunnettuja organismeja eikä niitä ole tarkoitettu tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön;
lisäksi on ilmoitettava yhteysosoite, josta saa lisätietoja. Pöytäkirjan sopimuspuolten
kokouksena toimiva sopimuspuolten konferenssi tekee päätöksen tätä tarkoitusta varten
asetetuista yksityiskohtaisista vaatimuksista, mukaan luettuina organismien tunnistetiedot ja
mahdolliset yksilölliset tunnisteet, viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä
pöytäkirja on tullut voimaan;

c) eläviin muunnettuihin organismeihin, jotka on tarkoitettu tarkoituksellisesti vietäviksi
tuojasopimuspuolen ympäristöön, sekä muihin pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin eläviin
muunnettuihin organismeihin, selkeästi ilmoitetaan niiden olevan eläviä muunnettuja
organismeja, määritetään tunnistetiedot ja olennaiset piirteet ja/tai ominaisuudet, mahdolliset
turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä koskevat vaatimukset, yhteysosoite,
josta saa lisätietoja, ja tarvittaessa tuojan ja viejän nimi ja osoite; lisäksi asiakirjojen on
sisällettävä ilmoitus siitä, että siirto on tässä pöytäkirjassa viejään sovellettavien vaatimusten
mukainen.
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liitteessä IV vahvistettujen vaatimusten mukainen, ja niistä on
käytävä selvästi ilmi, että tuotteessa on GMO:eja.
Tuotemerkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on
oltava maininta "Tämä tuote sisältää geneettisesti muunnettuja
organismeja".

Liitteessä IV esitetään vaatimukset tuotteina tai tuotteissa markkinoille
saatettavien GMO:ien merkinnöille. Liitteessä vaaditaan, että GMO:ien
markkinoille saattamista koskeva ilmoitus sisältää ehdotuksen
tuotemerkintöihin tai tuotteen mukana oleviin asiakirjoihin sisältyväksi
merkinnäksi. Tähän on sisällyttävä vähintään yhteenvetona tuotteen
kaupallinen nimi, GMO:n nimi ja sen yhteisöön sijoittautuneen
henkilön nimi ja täydellinen osoite, joka on vastuussa markkinoille
saattamisesta. Lisäksi merkinnässä olisi ilmaistava, miten rekisterin
siihen osaan, johon yleisöllä on mahdollisuus tutustua, sisältyvää tietoa
voi saada.

Jäsenvaltioiden julkilausumat
Ympäristöneuvostossa kesäkuussa 1999 seitsemän jäsenvaltiota pyysi
komissiota pikaisesti tekemään geneettisesti muunnettujen organismien
merkintöjä ja jäljitettävyyttä koskevien säännösten tehokasta
täytäntöönpanoa koskevan ehdotuksen direktiivissä 90/220/ETY
säädetyn komiteamenettelyn mukaisesti. Yksi muu jäsenvaltio tuki
myöhemmin tätä julkilausumaa.

Lisäksi viisi jäsenvaltiota piti erityisen tärkeänä, että komissio laatii
viipymättä luonnokset säännöksiksi, joilla varmistetaan geneettisesti
muunnettujen organismien ja niistä saatujen tuotteiden merkinnät ja
jäljitettävyys. Tähän liittyen on huomattava, että direktiivin
90/220/ETY soveltamisala ei kata geneettisesti muunnetuista
organismeista saatuja tuotteita.

Tämä jäsenvaltioiden ryhmä ilmoitti myös, että ne pyrkisivät
ennaltaehkäisyn ja ennaltavarautumisen periaatteiden mukaisesti
keskeyttämään uusien lupien myöntäminen viljelyä ja markkinoille
saattamista varten, kunnes nämä säännöt hyväksytään. Edellä mainitut
julkilausumat toistettiin, kun yhteinen kanta virallisesti vahvistettiin 9.
joulukuuta 1999.

4. GENEETTISESTI MUUNNETTUJEN ORGANISMIEN JA NIISTÄ
SAATUJEN TUOTTEIDEN JÄLJITETTÄVYYS

Yhteisön voimassa oleva elintarvike-, siemen- ja rehulainsäädäntö sallii
joissakin tapauksissa vetää markkinoilta tuotteita, jos ilmenee
odottamattomia ongelmia. Tällaiset säännökset ovat kuitenkin varsin
yleisluonteisia, eikä niissä edellytetä nimenomaisesti geneettisesti
muunnettujen organismien tai niistä saatujen tuotteiden jäljitettävyyttä.

Yhteinen kanta direktiivin 90/220/ETY muuttamisesta sisältää
yleisvaatimuksen varmistaa geneettisesti muunnettujen organismien
jäljitettävyys markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Yhteisen
kannan 4 artiklan 5 kohdan nojalla tämän velvoitteen
täytäntöönpanosta ovat vastuussa jäsenvaltiot. Tämä vaatimus ei
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kuitenkaan koske geneettisesti muunnetuista organismeista saatuja
tuotteita, jotka siis jäävät direktiivin sovellusalan ulkopuolelle.

Tämän luvun kohdassa 4.1 pohditaan eri vaihtoehtoja
jäljitysjärjestelmän/-järjestelmien toteuttamiseksi geneettisesti
muunnetuille organismeille, joiden levittäminen on sallittu tarkistetun
direktiivin 90/220/ETY tai alakohtaisen lainsäädännön nojalla.
Kohdassa 4.2 käsitellään kysymystä, onko tarpeen ja halutaanko
geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille tuotteille luoda oma
jäljitysjärjestelmänsä, ja esitetään tältä pohjalta mahdollisia
vaihtoehtoja.

4.1 Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyys

Komissio arvioi, että nykyisissä tarkistetun direktiivin 90/220/ETY
mukaisissa jäljitysjärjestelmissä voitaisiin käyttää sekä asiakirjoja että
teknisiä analyysejä.

Asiakirjat
GMO voidaan jäljittää tuotantoketjun alkuun asti, jos sen olennaiset
tunnistetiedot säilytetään ja siirretään eteenpäin markkinoille
saattamisen eri vaiheissa. Nämä tiedot on siis oltava käytettävissä
silloin, kun tuote alun perin saatetaan markkinoille. Tunnistetietona voi
olla yksittäiselle GMO:lle annettu yksilöllinen koodi tai "yksilöllinen
tunniste", joka on merkitty pakkaukseen ja/tai saateasiakirjaan, kuten
tarkistetussa direktiivissä 90/220/ETY edellytetään. "Yksilöllisen
tunnisteen" avulla tarkastusviranomaiset voisivat hakea kyseistä
geneettisesti muunnettua organismia koskevia tietoja
keskusrekisteristä.

Osoittaminen ja tunnistaminen
Joskus on tarpeen varmistaa, että tuotteen merkinnöissä tai siihen
liittyvissä asiakirjoissa on paikkansapitävät tiedot tuotteen sisältämistä
geneettisesti muunnetuista organismeista. Tätä varten yksittäiset
GMO:t on pystyttävä osoittamaan yksiselitteisesti, mikä on mahdollista
muuntamisprosessissa syntyvien spesifisten DNA- tai proteiini-
sekvenssien perusteella.

DNA- ja proteiinisekvenssien osoittamiseen geneettisesti muunnettuja
organismeja sisältävästä aineksesta on kehitetty toimivia menetelmiä.
Yhteinen tutkimuskeskus pyrkii parhaillaan yhdessä koko yhteisön
kattavan analyysilaboratorioiden verkoston kanssa validoimaan
analyysimenetelmiä, mikä on toimintatapojen yhtenäisyyden kannalta
välttämätöntä.

Rekisterit

Yhteisessä kannassa edellytetään, että edellä mainitut geneettisesti
muunnettujen organismien tunniste- ja osoitustiedot talletetaan yhteen
useista rekistereistä. Geneettisesti muunnetuille organismeille, jotka
voidaan saattaa markkinoille direktiivin 90/220/ETY C osan nojalla, on
jo perustettu "rekisteritietokanta", johon on talletettu ilmoituksissa
annetut tiedot. Rekisteri/rekisterit voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää
maailmanlaajuiseksi rekisteriksi OECD:n ehdotuksen ja
bioturvallisuuspöytäkirjan mukaisesti.
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Jäljitysjärjestelmän keskeiset osat

Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyden kannalta on
siis olennaista, että:

•  toimijat varmistavat markkinoille saattamisen eri vaiheissa, että
geneettisesti muunnettujen organismien asianmukaiset
tunnistetiedot on kirjattu tuotteen merkintöihin tai siihen
liittyviin asiakirjoihin,

•  näihin tietoihin sisältyy jokaisen geneettisesti muunnetun
organismin "yksilöllinen tunniste", jonka avulla
keskusrekisteristä voi hakea kyseistä organismia koskevaa
tietoa, esimerkiksi tietoa soveltuvista osoitusmenetelmistä,

•  toimijat säilyttävät ja siirtävät eteenpäin olennaiset tiedot
markkinoille saattamisen eri vaiheissa.

Suhtautumista geneettisesti muunnettuja organismeja sisältäviin
tuontituotteisiin on tässä yhteydessä pohdittava perusteellisesti.
Unioniin tuotavien geneettisesti muunnettujen organismien on oltava
yhteisön lainsäädännön mukaisia. Toisaalta yhteisön jäljitysjärjestelmiä
ei voida ulottaa koskemaan sen ulkopuolisia maita. Viejän on kuitenkin
toimitettava asiaankuuluvat tuotteen tunnistetiedot, jos tuote halutaan
siirtää tuotantoketjussa eteenpäin. Bioturvallisuuspöytäkirjassa
säädetään erityisistä tunnistetiedoista, jotka vaaditaan, kun geneettisesti
muunnettuja organismeja siirretään valtion rajojen yli, vaikkakaan
päätöstä suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettäväksi tarkoitetuista
geneettisesti muunnetuista organismeista ei vielä ole tehty.

Alakohtainen lainsäädäntö

Tarkistetun direktiivin 90/220/ETY C osassa säädetään geneettisesti
muunnettujen organismien jäljitettävyydestä markkinoille saattamisen
yhteydessä, mutta on myös otettava huomioon tuotteet, joille
myönnetään luvat alakohtaisen lainsäädännön nojalla. Tällä hetkellä
geneettisesti muunnettujen organismien käyttämiseen viljelyssä, niiden
tuontiin ja jalostukseen sekä niiden käyttämiseen rehuna ja siemeninä
vaaditaan direktiivin 90/220/ETY mukainen lupa (siemenlajikkeet on
kirjattava viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon, ennen kuin niitä
voidaan pitää kaupan yhteisön alueella). Sen sijaan geneettisesti
muunnettujen organismien käyttöön elintarvikkeina tai elintarvikkeissa
ei enää vaadita direktiivin 90/220/ETY mukaista lupaa, vaan luvat
myönnetään 15. toukokuuta 1997 voimaan tulleen uuselintarvikkeista
annetun asetuksen mukaisesti.

Tulevaisuudessa on välttämätöntä päivittää alakohtaista lainsäädäntöä
niin, että otetaan huomioon tarkistetun direktiivin 90/220/ETY
säännökset.
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Vaihtoehdot
Näin ollen on tarkasteltava seuraavia vaihtoehtoja:

1) Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyden
varmistaminen tarkistetun direktiivin 90/220/ETY mukaisilla
toimenpiteillä

2) Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyden
varmistaminen alakohtaisin säädöksin (direktiivi 90/220/ETY
alakohtaisilla säädöksillä täydennettynä)

3) Geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyden
varmistaminen uudella monialaisella säädöksellä

Vaihtoehto 1 Geneettisesti muunnettujen organismien
jäljitettävyyden varmistaminen tarkistetun direktiivin
90/220/ETY mukaisilla toimenpiteillä

Yhteisessä kannassa vastuu jäljitettävyyden varmistamisesta
geneettisesti muunnettujen organismien markkinoille saattamisen
kaikissa vaiheissa jää jäsenvaltioille. Komission kannalta yksi
vaihtoehto olisi esittää toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioita voitaisiin
ohjata ja auttaa jäljitettävyyden toteuttamisessa tarkistetun direktiivin
90/220/ETY mukaisesti.

Tässä vaihtoehdossa komission tehtävänä olisi komiteamenettelyä
käyttäen

•  luoda järjestelmä yksilöllisten tunnisteiden antamiseksi
geneettisesti muunnetuille organismeille ottaen huomioon alan
kansainvälinen kehitys,

•  perustaa yksi tai useampia rekistereitä, joihin voitaisiin kirjata
tiedot geneettisesti muunnettujen organismien sisältämistä
geneettisistä muunnoksista,

•  lisätä liitteeseen IV ohjeet siitä, miten tuotteen aiottu
käyttötarkoitus on kuvattava.

Nämä ohjeet voisivat kattaa edellä kuvatut jäljitysjärjestelmän
perustekijät sekä jäsenvaltioille osoitetun suosituksen varmistaa, että
kaikki toimijat, jotka ovat tekemisissä tuotteina tai tuotteissa olevien
geneettisesti muunnettujen organismien kanssa, säilyttäisivät niihin
liittyvät asiakirjat määrätyn vuosimäärän ajan ja siirtäisivät eteenpäin
seuraavalle toimijalle seuraavat tiedot:

•  geneettisesti muunnetun organismin nimi,

•  sen yhteisöön sijoittautuneen henkilön nimi ja täydellinen
osoite, joka on vastuussa GMO:n markkinoille saattamisesta,

•  tuotteen kaupallinen nimi,

•  tunnistetiedot, joiden avulla on mahdollista hakea tietoa
julkisista rekistereistä,
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•  luvan numero tai "yksilöllinen tunniste" (jos se on muu kuin
kyseisen GMO:n nimi).

Vaihtoehto 2 Geneettisesti muunnettujen organismien
jäljitettävyyden varmistaminen alakohtaisin säädöksin

Tämä vaihtoehto edellyttää sitä, että jäljitettävyyttä koskevia
säännöksiä lisätään kaikkiin säädöksiin, jotka koskevat geneettisesti
muunnettujen organismien saattamista markkinoille. Tällaisia
säännöksiä sisältyy jo yhteiseen kantaan, mutta niitä voitaisiin lisätä
myös alakohtaiseen uuselintarvikkeita ja siemeniä koskevaan
lainsäädäntöön.

Vaihtoehto 3 Geneettisesti muunnettujen organismien
jäljitettävyyden varmistaminen uudella monialaisella
säädöksellä

Kolmas vaihtoehto on antaa uusi, eri aloja koskeva säädös, jossa
säädetään edellä kuvatun kaltaisista jäljitysjärjestelmän periaatteista.
Näin luotaisiin oikeusvelvollisuus geneettisesti muunnettujen
organismien jäljitettävyyden varmistamiseksi niin direktiivin
90/220/ETY kuin alakohtaisen lainsäädännön kattamissa tapauksissa.

Eri vaihtoehtojen edut/haitat
Vaihtoehdossa 1 jäljitysjärjestelmän täytäntöönpano jäisi
jäsenvaltioiden vastuulle, ja komiteamenettelyssä hyväksyttäisiin asiaa
koskeva ohjeisto. Ohjeiston antamisen suurin etu on se, että se
voitaisiin antaa suhteellisen nopeasti. Haittapuolena taas olisi se, että
antamalla ohjeita jäsenvaltioille toimijoita ei voida velvoittaa
oikeudellisesti säilyttämään tietoja ja siirtämään niitä eteenpäin. Lisäksi
tämän vaihtoehdon myötä yhteisöön syntyisi useita erilaisia
järjestelmiä.

Vaihtoehdon 2 tärkein etu on se, että näin luotaisiin oikeusperusta
kaikkien eri säädösten nojalla sallittujen geneettisesti muunnettujen
organismien jäljitettävyydelle sekä otettaisiin huomioon eri alojen
nykyiset jäljitysjärjestelmät ja hyödynnettäisiin niitä. Sen myötä
voitaisiin myös luoda toimijoille oikeusvelvollisuus säilyttää olennaiset
tiedot ja siirtää ne eteenpäin tuotteiden markkinoille saattamisen
kaikissa vaiheissa. Tällaisten järjestelmien olisi oltava yhtenäisiä ja
johdonmukaisia, jotta vältytään mahdollisilta päällekkäisyyksiltä ja
puutteilta.

Vaihtoehdon 3 tärkein etu on se, että siinä luotaisiin geneettisesti
muunnettujen organismien jäljitettävyydelle yksi ainoa oikeusperusta
yhteisön alueella ja näin vältyttäisiin mahdollisilta päällekkäisyyksiltä
ja puutteilta, joita voisi syntyä käytettäessä erilaisia yksittäisiä
järjestelmiä. Sen myötä voitaisiin myös velvoittaa toimijat
oikeudellisesti säilyttämään olennaiset tiedot ja siirtämään ne eteenpäin
tuotteiden markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Tämän
vaihtoehto edellyttäisi kuitenkin pidempää hyväksymismenettelyä kuin
vaihtoehto 1, mutta jos se toteutettaisiin asetuksen muodossa, sen
täytäntöönpanoon tarvittava aika olisi lyhyempi.
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Kaikki kolme vaihtoehtoa perustuvat tarkistettuun direktiiviin
90/220/ETY, ja ne johtaisivat samankaltaiseen
järjestelmään/järjestelmiin, joiden olennaisena osana olisi
tuoteasiakirjojen säilyttäminen ja siirtäminen eteenpäin, jotta
yksittäisten geneettisesti muunnettujen organismien tunnistetiedot
olisivat saatavilla. Tästä aiheutuisi vaatimuksia alan toimijoille.
Useimmissa liiketoimissa kuitenkin tuotteen mukana seuraa jo
asiakirjoja, jotka sisältävät tiedot tavaran toimittajasta ja ostajista,
liiketoimen ajankohdasta sekä tuotteen tyypistä, lähteestä, sisällöstä ja
määrästä. Näin ollen tuotteen sisältämien geneettisesti muunnettujen
organismien tunnistetietojen lisääminen asiakirjoihin ei aiheuttaisi
merkittäviä lisäkustannuksia.

Euroopan unionin jäljitysjärjestelmä ei velvoita sen
kauppakumppaneita. Niin unionin ulkopuolisten maiden kuin EU:nkin
on noudatettava geneettisesti muunnettujen organismien
tunnistetietojen antamista koskevia kansainvälisiä velvoitteita, kuten
bioturvallisuuspöytäkirjaa.

Yksikään edellä kuvatuista kolmesta vaihtoehdosta ei koske
geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyyttä, jota käsitellään tämän luvun seuraavassa kohdassa.

4.2. Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyys

Vaikka tarkistetussa direktiivissä 90/220/ETY tullaankin säätämään
elävien geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyydestä,
vastaavaa erityisesti geneettisesti muunnetuista organismeista saatuja
tuotteita koskevaa velvoitetta ei ole olemassa. Onkin kysyttävä,
tarvitaanko tällaisille tuotteille erillistä jäljitysjärjestelmää, ja jos
tarvitaan, miten se tulisi toteuttaa.

Voimassa olevassa yhteisön elintarvike- ja rehulainsäännössä on jo
yleisiä jäljitysjärjestelmiä koskevia säännöksiä, jotka eivät koske
nimenomaan geneettisesti muunnettuja organismeja. Nämä järjestelmät
mahdollistavat tuotteiden vetämisen markkinoilta, jos niiden todetaan
aiheuttavan ennalta arvaamattomia riskejä ihmisten terveydelle tai
ympäristölle. Järjestelmät eivät kuitenkaan kata kaikkia elintarvike- ja
rehualan toimijoita tuotantoketjun eri osissa.

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota komission tuoreeseen
elintarvikelainsäädännön yleisperiaatteita ja vaatimuksia koskevaan
ehdotukseen, jonka 9 artiklassa ehdotetaan yleisperiaatteiden luomista
jäljitettävyyden varmistamiseksi3. Ehdotuksen mukaan
jäljitysjärjestelmiä tulisi soveltaa kaikkiin elintarvikkeisiin, rehuihin,
elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kaikkiin aineisiin, joita
voidaan käyttää elintarvikkeissa tai rehussa. Nämä periaatteet eivät ole
alakohtaisia, ja niiden täytäntöönpano suunnitellaan toteutettavaksi
erityislainsäädännöllä.

                                                
3 COM (2000) 716 final
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Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin:

•  Geneettisesti muunnettujen organismien, esimerkiksi
geneettisesti muunnettujen viljelykasvien, levittämisestä voi
aiheutua ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, kuten
vahinkoa muille kuin kohteena oleville organismeille.
Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden,
kuten geneettisesti muunnetun maissin jyvistä jauhetun jauhon,
käytöstä aiheutuvat ennalta arvaamattomat
ympäristövaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä, koska
prosessoinnin tuloksena syntyvä geneettisesti muunnettu aines
ei ole "elävää".

•  On pohdittava sitä, tarvitaanko erillistä jäljitysjärjestelmää
geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille tuotteille,
jotta tuotteet voidaan vetää markkinoilta siinä tapauksessa, että
GMO-peräisen aineksen nauttimisesta aiheutuu ennalta
arvaamattomia ongelmia. Turvallisuuden pitäisi tältä osin olla
taattu, jos geneettisesti muunnetuista organismeista saadut
tuotteet hyväksytään ennen markkinoille saattamista
uuselintarvikeasetuksessa säädetyllä tavalla.

•  Yksi jäljitettävyyden tavoitteista olisi helpottaa tiettyjen
elintarvikkeiden mahdollisesti pitkällä aikavälillä aiheuttamien
tahattomien terveysvaikutusten seurantaa. Varsin laajalti ollaan
kuitenkin sitä mieltä, että elintarvikkeiden pitkän aikavälin
vaikutuksista tiedetään ylipäätään hyvin vähän, mikä tekee
nimenomaan geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen
elintarvikkeiden mahdollisten terveysvaikutusten tunnistamisen
ongelmalliseksi. Markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta ei
automaattisesti osoita suoraa syy-seuraussuhdetta tietyn
elintarvikkeen nauttimisen ja epäedullisen terveysvaikutuksen
välillä. Kun geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille
elintarvikkeille tehdään riskinarviointi ennen markkinoille
saattamista, selvitetään tapauskohtaisesti yleensä myös se, onko
markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta tarpeen. Yleisesti
katsotaan, että näistä toimenpiteistä olisi eniten hyötyä
seurattaessa sellaisten geneettisesti muunnettujen
elintarvikkeiden vaikutuksia, jotka eroavat merkittävästi
vastaavista tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista.

•  Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyys voi helpottaa myös kyseisten tuotteiden
merkintöjen valvontaa. Laajoissakaan merkintäjärjestelmissä ei
kuitenkaan edellytetä yksittäisten geneettisesti muunnettujen
organismien taustaa ja alkuperää koskevia yksityiskohtaisia
tietoja. Kuluttajalle riittää, että toimijat voivat osoittaa sen,
onko tuotteessa käytetty tällaisia organismeja vai ei.
Jäljitettävyyttä keinona valvoa tuotemerkintöjen
paikkansapitävyyttä tarkastellaan merkintöjä käsittelevässä
luvussa.
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Vaihtoehdot
Tältä pohjalta voidaan esittää neljä vaihtoehtoa:

A) Ei erillistä jäljitysjärjestelmää geneettisesti muunnetuista
organismeista saaduille tuotteille

B) Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyyden varmistaminen alakohtaisin säädöksin

C) Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyyden varmistaminen uudella monialaisella säädöksellä

D) Sekä geneettisesti muunnettuja organismeja että niistä saatuja
tuotteita koskeva uusi monialainen säädös

Vaihtoehto A Ei erillistä jäljitysjärjestelmää geneettisesti
muunnetuista organismeista saaduille tuotteille

Tämä vaihtoehto perustuu varaukselle, että ei ole aihetta luoda
geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille tuotteille omaa
jäljitysjärjestelmäänsä, jos niille on tehty kattava turvallisuusarviointi
ennen markkinoille saattamista. Lisäksi voimassa olevassa elintarvike-
ja rehulainsäädännössä säädetään jo nykyisellään tuotteiden
vetämisestä markkinoilta joissakin tapauksissa eränumerointi-
järjestelmän avulla, jos havaitaan ennalta arvaamattomia riskejä.

Vaihtoehto B Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen
tuotteiden jäljitettävyyden varmistaminen alakohtaisin
säädöksin

Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden
jäljitettävyys voitaisiin varmistaa lisäämällä sitä koskevat vaatimukset
alakohtaiseen elintarvike- ja rehulainsäädäntöön. Tämä edellyttäisi
uuselintarvikeasetuksen muuttamista ja aihetta koskevien säännösten
lisäämistä rehulainsäädäntöön.

Eri säädöksiin perustuvien järjestelmien tulisi olla toisiaan täydentäviä
oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Vaihtoehto C Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen
tuotteiden jäljitettävyyden varmistaminen uudella
monialaisella säädöksellä

Tässä vaihtoehdossa luotaisiin erillinen jäljitysjärjestelmä kaikille
geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille tuotteille niiden
lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta ja korjattaisiin
vaihtoehdossa B esiin tuotu puute. Elintarvike- ja rehualan toimijat
velvoitettaisiin säilyttämään ja siirtämään eteenpäin tiedot tällaisten
tuotteiden sisältämästä GM-aineksesta, minkä pitäisi riittää takaamaan
kyseisten tuotteiden jäljitettävyys.
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Vaihtoehto D Sekä geneettisesti muunnettuja organismeja että niistä
saatuja tuotteita koskeva uusi monialainen säädös

Tämä vaihtoehto olisi sisällöltään samanlainen kuin vaihtoehto C,
mutta siinä annettaisiin yksi monialainen säädös, joka kattaisi sekä
geneettisesti muunnettujen organismien että niistä saatujen tuotteiden
jäljitettävyyden. Tässä vaihtoehdossa luotaisiin siis yksi yhteinen
oikeusperusta geneettisesti muunnettujen organismien ja niistä saatujen
tuotteiden jäljitettävyydelle koko elintarvike- ja rehuketjussa, ja se
kattaisi myös kaikki mahdolliset aukot.

Eri vaihtoehtojen edut/haitat

Vaihtoehdon A etuna on, että siinä hyödynnetään elintarvike- ja
rehualalla jo käytössä olevia järjestelmiä, eikä siitä aiheudu alalle
ylimääräistä kuormitusta. Nykyiset järjestelmät eivät kuitenkaan kata
markkinoille saattamisen kaikkia vaiheita. Jos lisäksi edellytetään
erillistä jäljitysjärjestelmää geneettisesti muunnetuista organismeista
saaduille tuotteille, nykyiset järjestelmät olisi sovitettava tähän
tarkoitukseen. Vaihtoehdoissa B, C ja D luotaisiin erilliset
jäljitysjärjestelmät geneettisesti muunnetuista organismeista saaduille
tuotteille.

Vaihtoehdossa B halutaan tehdä nykyiseen alakohtaiseen
lainsäädäntöön lisäyksiä, joissa säädettäisiin erillisestä geneettisesti
muunnetuista organismeista saatuja tuotteita koskevasta
jäljitysjärjestelmästä, kun taas vaihtoehdoissa C ja D käytettäisiin
monialaista säädöstä. Vaihtoehdon B etuna on, että se rakentuu
olemassa oleville järjestelmille. Sen haittana taas on se, että
geneettisesti muunnettujen maissinjyvien kaltaiset tuotteet, jotka on
jauhettu mutta jotka eivät vielä ole elintarvikkeen tai rehun ainesosia,
eivät kuulu nykyisen alakohtaisen lainsäädännön, muun muassa
tarkistetun direktiivin 90/220/ETY, soveltamisalaan.

Monialaisen geneettisesti muunnetuista organismeista saatuja tuotteita
koskevan säädöksen etuna olisi se, että jos jäljitettävyydellä olisi yksi
ainoa oikeusperusta, vältyttäisiin mahdollisilta erillisjärjestelmien
päällekkäisyyksiltä ja aukoilta. Uusien monialaisten säädösten
antaminen olisi kuitenkin hankalampaa. Lisäksi vaihtoehdoissa B, C ja
D kaavaillun jäljitysjärjestelmän seurauksia olisi tarkasteltava myös
suhteessa elintarvikealalle aiheutuvaan ylimääräiseen kuormitukseen
sekä kansainvälisiin velvoitteisiin.

5. GENEETTISESTI MUUNNETTUJA ORGANISMEJA SISÄLTÄVIEN
ELINTARVIKKEIDEN MERKINNÄT

5.1. Geneettisesti muunnettujen organismien merkinnät

Tällä hetkellä eläviä geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävien
tuotteiden pakollisista merkinnöistä säädetään
uuselintarvikeasetuksessa, siemeniä koskevassa lainsäädännössä sekä
tarkistetussa direktiivissä 90/220/ETY. Tarkistettuun direktiiviin
90/220/ETY lisättyjen säännösten mukaan merkinnät ovat pakollisia
kaikissa markkinoille saattamisen vaiheissa, ja edellä 4.1 kohdassa
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esitettyjen vaihtoehtojen tarkoituksena on varmistaa, että tätä
vaatimusta noudatetaan.

5.2. Geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen
elintarvikkeiden merkinnät

Nyt on pohdittava, onko tarpeen muuttaa EU:n nykyistä geneettisesti
muunnetuista organismeista saatujen elintarvikkeiden ja
elintarvikkeiden ainesosien merkintäjärjestelmää, jotta kuluttajat
saisivat tarkkaa tietoa sekä todellisia valintamahdollisuuksia.

Eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen tutkimukset ja lausunnot
osoittavat, että kuluttajien parissa on runsaasti kysyntää kattavammalle
merkintäjärjestelmälle, jonka avulla on mahdollista tehdä todellisia
valintoja. Kuluttajat pitävät harhaanjohtavana sitä, että ainoastaan
osassa tuotteista on merkinnät GM-aineksesta.

Elintarvikealan toimijat ovat pohtineet, miten kuluttajien tarpeisiin
voitaisiin vastata. Jotkin yritykset ovat päättäneet vapaaehtoisesti
merkitä geneettisesti muunnetut tuotteet, vaikka yhteisön nykyinen
lainsäädäntö ei niitä siihen velvoita. Toisaalta monet vähittäiskauppiaat
ovat poistaneet geneettisesti muunnetut elintarvikkeet hyllyiltään ja
vaatineet tavarantoimittajia takaamaan, että tuotteissa ei ole
geneettisesti muunnettuja organismeja.

Koska elintarvikealaan kuuluu hyvin monenlaista toimintaa, miljoonia
toimijoita ja runsaasti pk-yrityksiä, useat alan toimijat pitävät
merkintäjärjestelmää, joka olisi yhteisön nykyisiä perusteita
(proteiinin/DNA:n esiintyminen) tiukempi ja jossa valvonta perustuisi
asiakirjatietoon, vaikeana toteuttaa, liian kalliina ja suhteettomana sen
tavoitteeseen nähden. Lisäksi joillakin alan osa-alueilla katsotaan
myös, että tällainen järjestelmä olisi hyvin vaikea valvoa ja saattaisi
johtaa vilpillisiin menettelyihin.

Tätä taustaa vasten voidaan esittää neljä vaihtoehtoa geneettisesti
muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden merkitsemiselle:

A) Järjestelmää ei muuteta

B) Järjestelmää ei muuteta, mutta käyttöön otetaan merkinnät "GMO-
vapaille" tuotteille

C) Kaikki geneettisesti muunnetuista organismeista saadut
elintarvikkeet merkitään

D) Kaikki geneettisesti muunnettujen organismien avulla valmistetut
tuotteet merkitään

Vaihtoehto A Järjestelmää ei muuteta: merkintävelvollisuus 
perustuu DNA:n tai proteiinin osoittamiseen

Tässä vaihtoehdossa kuluttajille tiedotetaan tuotantomenetelmästä, mikäli
geneettisesti muunnetuista organismeista peräisin olevaa DNA:ta tai
proteiinia voidaan osoittaa valmiissa tuotteessa.
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Tämä vaihtoehto perustuu tämänhetkiseen toimintamalliin: mikäli tuotteessa
voidaan osoittaa geeniteknisestä muuntamisesta peräisin olevaa DNA:ta tai
proteiinia, tuotantomenetelmästä on ilmoitettava merkinnöissä, lukuun
ottamatta tapauksia, joissa geneettisesti muunnetuista organismeista peräisin
olevan DNA:n tai proteiinin esiintyminen lopullisessa tuotteessa on
satunnaista ja sen osuus alle yhden prosentin.

Tässä järjestelmässä voidaan valvoa vaatimusten noudattamista analyyttisten
menetelmien avulla, mutta siinä käytetään myös asiakirjatietoja sen
varmistamiseen, että GM-aineksen esiintyminen todellakin on satunnaista.
Useimmat kauppakumppanit hyväksyvät tämän järjestelmän.

Vaikka tämä järjestelmä perustuu tieteellisiin osoitusmenetelmiin, sillä on
joitakin heikkouksia:

•  menetelmiä on vaikea soveltaa pitkälle jalostettuihin elintarvikkeisiin
•  uusia ja herkempiä osoitusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Tämän

vuoksi jotkin tuotteet, joihin merkintää ei tällä hetkellä vaadita, on
tulevaisuudessa merkittävä.

Vaihtoehto B Järjestelmää ei muuteta, mutta käyttöön otetaan 
merkinnät "GMO-vapaille" tuotteille

Tämä vaihtoehto tarkoittaisi sitä, että geneettisesti muunnetuista
organismeista saatujen elintarvikkeiden tämänhetkiset merkintäperusteet
säilytettäisiin ennallaan ja yhteisössä alettaisiin merkitä geneettisiä
organismeja sisältämättömät eli "GMO-vapaat" tuotteet, jotta kuluttajat
voisivat tehdä perusteltuja valintoja. Näiden tuotteiden tuotantomenetelmissä
ei käytettäisi geeniteknologiaa ravintoketjun missään vaiheessa.

Järjestelmä perustuu siihen, että tuottajat noudattavat sitä vapaaehtoisesti,
mikä tarjoaa yhtenäiset toimintaedellytykset niille tuottajille, jotka haluavat
ottaa huomioon kuluttajien toiveet ja ilmoittaa, että tietty elintarvike on
"GMO-vapaa". EU:n nykyisessä lainsäädännössä toimijoille annetaan
mahdollisuus ilmoittaa merkinnöissä, että elintarvike ei sisällä geneettisesti
muunnetuista organismeista valmistettuja ainesosia. Edellytyksenä on, että
nämä ilmoitukset eivät ole harhaanjohtavia tai vilpillisiä.

Tässä yhteydessä on huomattava, että luonnonmukaisessa tuotannossa ei sitä
koskevan EU:n lainsäädännön perusteella sallita lainkaan geneettisesti
muunnettujen organismien tai niistä johdettujen tuotteiden käyttöä; tämä
koskee myös teknisiä apuaineita tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa.

Luonnonmukaista tuotantoa ja suojattuja alkuperänimityksiä koskevien
järjestelmien tavoin myös "GMO-vapaiden" tuotteiden merkintäjärjestelmä
perustuisi sertifiointiin. Siinä varmistettaisiin ennalta määrätyin toimin
tuotteen tunnistetietojen säilyminen tuotantoketjun eri vaiheissa ja näitä
toimia valvottaisiin asianmukaisesti.

"GMO-vapaiden" tuotteiden merkitsemisjärjestelmästä saataisiin lisäarvona
"perinteisen" maataloustuotannon mukainen tuotantoketju, jossa ei tarvitse
noudattaa luonnonmukaista viljelyä koskevia lisävaatimuksia. Tällaisen
"GMO-vapaiden" tuotantoketjun avulla voitaisiin tarjota kuluttajille "GMO-
vapaita" tuotteita, jotka perusteista ja raja-arvoista riippuen voivat olla
edullisempia kuin luonnonmukaisesti viljellyt tuotteet.
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Vaihtoehto C Kaikki geneettisesti muunnetuista organismeista
saadut elintarvikkeet merkitään

Tässä vaihtoehdossa olisi pakollista lisätä merkintä kaikkiin elintarvikkeisiin,
elintarvikkeiden ainesosiin, lisäaineisiin ja aromiaineisiin, jotka sisältävät
geneettisesti muunnettuja organismeja, koostuvat niistä tai ovat suoraan
niistä saatuja, jotta kuluttaja saisi tiedon tuotantomenetelmästä riippumatta
siitä, onko lopullisessa tuotteessa jäämiä muunnetusta DNA:sta tai
proteiinista.

Tässä mallissa merkittäisiin useita tuotteita, joiden merkitsemistä ei vaadita
nykyisen lainsäädännön mukaan; näitä ovat esim. geneettisesti muunnetuista
organismeista peräisin olevat puhdistetut öljyt. Tällaisen
merkintäjärjestelmän olisi perustuttava ainakin osittain valmistusaineita
koskeviin asiakirjatodisteisiin, koska tietyissä tuotteissa proteiinia ja DNA:ta
ei voida osoittaa. Tämän vuoksi asiakirjatiedon olisi oltava käytettävissä,
jotta merkintöjen paikkansapitävyys voidaan varmistaa myös silloin, kun
kaikki osoitettavissa olevat merkit geneettisesti muunnetusta aineksesta ovat
hävinneet jalostuksessa. Tässä vaihtoehdossa nojaudutaan asiakirjoihin sekä
toimijoiden yksityiskohtaisiin rekistereihin.

Tämän vaihtoehdon hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että "GMO-vapaiden"
tuotteiden merkitsemiselle ei olisi niin selkeää tarvetta.

Tämän mallin mukaan geneettisesti muunnetuista organismeista saadut
maatalouden puolivalmisteet, kuten soija- tai maissijauho, jotka on
tarkoitettu käytettäviksi elintarvikkeissa mutta jotka eivät ole valmiita
elintarvikkeita, olisi merkittävä tai niihin liittyvissä asiakirjoissa olisi oltava
maininta siitä, että tuote on saatu geneettisesti muunnetuista organismeista.

Vaihtoehto D Kaikki geneettisesti muunnettujen organismien avulla 
valmistetut tuotteet merkitään

Tässä vaihtoehdossa merkittäisiin kaikki elintarvikkeet, joiden
tuotantoprosessin jossakin vaiheessa on käytetty geenitekniikkaa. Tällöin ei
merkittäisi ainoastaan kaikkia geneettisesti muunnetuista organismeista
saatuja elintarvikkeita vaan myös tekniset apuaineet sekä liha, maito ja
munat, jotka on saatu geneettisesti muunnetulla rehulla ruokituista eläimistä.

Myös tässä vaihtoehdossa käytetään asiakirjatietoa ja toimijoiden on
pidettävä yksityiskohtaisia rekistereitä.

Tässä vaihtoehdossa merkintöjä vaadittaisiin enemmän kuin elintarvikkeiden
merkitsemistä koskevien EU:n yleisten vaatimusten perusteella. Nykyisten
merkintäsääntöjen tavoitteena on antaa kuluttajille tietoja valmiin tuotteen
valmistusaineista. Teknisiä apuaineita ei pidetä valmistusaineina, koska niillä
ei ole teknologista vaikutusta valmiisiin elintarvikkeisiin.

Mikäli tämä vaihtoehto valitaan, "GMO-vapaiden" tuotteiden merkitsemisen
tarve vähenee.

Vaihtoehtojen edut/haitat
Vaihtoehdon A etuna on, että se perustuu geneettisesti muunnetuista
organismeista peräisin olevan DNA:n ja proteiinin tieteellisiin
osoitusmenetelmiin ja että se on kansainvälisesti laajasti hyväksytty.
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Kuluttajan kannalta haittana on, että joillekin geneettisesti muunnetuista
organismeista peräisin oleville tuotteille ei vaadita merkintöjä, koska
geneettisesti muunnetuista organismeista peräisin olevaa DNA:ta tai
proteiinia ei voida osoittaa. Näin ollen kuluttajat eivät kaikissa tapauksissa
saa kaikkia tietoja eivätkä siten voi tehdä perusteltua valintaa. "GMO-
vapaiden" tuotteiden merkitsemisen tarkoituksena on mahdollistaa se, että
kuluttajat voivat valita geneettisesti muunnetuista organismeista peräisin
olevien elintarvikkeiden ja ilman geenitekniikkaa tuotettujen elintarvikkeiden
välillä. Koska järjestelmä on vapaaehtoinen, sen etuna elintarvikealalla on se,
että se vaikuttaa ainoastaan niihin tuottajiin, jotka noudattavat järjestelmää.
Kuluttajajärjestöt kuitenkin vastustavat sitä ja vaativat selkeitä merkintöjä
geneettisesti muunnetuista organismeista peräisin oleville elintarvikkeille sen
sijaan, että otettaisiin käyttöön uusi merkintäjärjestelmä nykyisten
merkintäsäännösten lisäksi.

Vaihtoehdossa C merkittäisiin kaikki geneettisesti muunnetuista
organismeista peräisin olevat elintarvikkeet, mikä on kuluttajajärjestöjen
suosima vaihtoehto. Sillä olisi kuitenkin vaikutuksia elintarvikealaan, jonka
olisi laadittava asiakirjat siitä, ovatko elintarvikkeet tai niiden ainesosat
peräisin geneettisesti muunnetuista organismeista. Lisäksi tässä
vaihtoehdossa merkintöjen valvonta ei täysin perustuisi analyyttisiin
menetelmiin, minkä vuoksi vilpillisten menettelyjen osoittaminen voisi olla
vaikeaa. Kansainvälisellä tasolla tällaista merkintäjärjestelmää pohditaan
parhaillaan elintarvikkeiden merkintöjä käsittelevässä Codex-komiteassa.

Vaihtoehdossa D tarkoituksena on tarjota kuluttajille tietoa geneettisesti
muunnettujen teknisten apuaineiden käytöstä elintarvikkeiden valmistuksessa
sekä geneettisesti muunnetulla rehulla ruokituista eläimistä saadusta lihasta,
maidosta ja munista. Tämä vaihtoehto on tiukempi kuin elintarvikkeiden
merkitsemistä koskevat EU:n ja Codexin nykyiset vaatimukset, joita
sovelletaan ainoastaan tuotteiden valmistusaineisiin. Lisäksi vaihtoehdolla
olisi merkittäviä vaikutuksia elintarvikkeiden laatuun sekä elintarvikealan
yrityksiin, joiden olisi pidettävä yksityiskohtaisia rekistereitä. Järjestelmässä
olisi erittäin vaikea osoittaa vilpillisiä menettelyjä. Vaihtoehdon D
mukaisesta merkintäjärjestelmästä ei keskustella Codex-komiteassa.

6. PUUTTEIDEN KORJAAMINEN

Geneettisesti muunnettujen elintarvikkeiden ja valmistusaineiden
merkitseminen
Nykyisten merkintäperusteiden yhdenmukaistamista on jatkettava, jotta
voidaan laatia yhtenäinen ja johdonmukainen merkintäjärjestelmä geneettisesti
muunnetuille elintarvikkeille ja valmistusaineille, geneettisesti muunnetut
lisäaineet ja aromiaineet mukaan luettuina. Järjestelmän olisi perustuttava
seuraaviin periaatteisiin:

1) Kaikissa geneettisesti muunnetuista organismeista saaduissa
elintarvikkeissa ja niiden valmistusaineissa merkintävelvoitteen olisi
perustuttava DNA:n tai proteiinin esiintymiseen, ellei noudateta jotakin
muuta merkintävaihtoehtoa.

2) Satunnaisen saastumisen yhden prosentin raja-arvoa olisi sovellettava
kaikkiin sallittuihin geneettisesti muunnettuihin organismeihin.
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3) Olisi varmistettava, että geneettisesti muunnetuista lisäaineista ja
aromiaineista ilmoitetaan merkinnöissä.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan valkoisen kirjan mukaan olisi
annettava komission asetus nykyisten merkintäperusteiden
yhdenmukaistamiseksi (toimi 52). Lisäaineita koskevan direktiivin
89/107/ETY sekä direktiivin 88/388/ETY seuraavat tarkistukset sisältävät
säännöksiä geneettisesti muunnettujen lisäaineiden ja aromiaineiden
merkinnöistä.

Uusrehut
Geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävän rehun salliminen ja sen
merkinnät kuuluvat direktiivin 90/220/ETY soveltamisalaan. Tällä hetkellä ei
ole voimassa nimenomaisia yhteisön säännöksiä muunnetuista organismeista
saatujen rehutuotteiden sallimisesta tai niiden merkinnöistä. Kuitenkin kuten
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa esitettiin,
erityisesti uusrehuja varten ehdotetaan lainsäädäntöä, johon sisältyy
vaatimuksia muunnetuista organismeista saatujen rehutuotteiden sallimiselle
sekä tarpeen mukaan säännöksiä geneettisesti muunnetun rehun
jäljitettävyydelle ja merkinnöille. Tässä lainsäädäntöehdotuksessa olisi
otettava huomioon jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevan yleisen keskustelun
tulokset.

Geneettisesti muunnetut siemenet
Komission tarkoituksena on ehdottaa direktiivejä, joissa säädettäisiin
yksityiskohtaisesti geneettisesti muunnettuja siemeniä koskevaan neuvoston
direktiiviin 98/95/EY sisältyvistä merkintävaatimuksista sekä
viljelyedellytyksistä ja muista puhtausvaatimuksista, jotka koskevat
geneettisesti muunnettujen siemenien satunnaista esiintymistä.

Raja-arvot
GM-aineksen satunnaiselle esiintymiselle geneettisesti muunnetuista
organismeista saaduissa elintarvikkeissa on määritetty yhden prosentin raja-
arvo. Tähän mennessä raja-arvoja ei ole asetettu eläviä geneettisesti
muunnettuja organismeja varten, mutta direktiivin 90/220/ETY tarkistamista
koskevan yhteisen kannan 20 artiklassa säädetään mahdollisuudesta asettaa
raja-arvot eläville geneettisesti muunnetuille organismeille. Tätä kysymystä on
käsiteltävä lähitulevaisuudessa, ja tällöin on otettava huomioon satunnaisen
saastumisen toimijoille aiheuttamat ongelmat. Lisäksi on käsiteltävä raja-arvoa
kiellettyjen geneettisesti muunnettujen organismien aiheuttamalle
saastumiselle.

7. PÄÄTELMÄT

Jäsenvaltioita pyydetään esittämään kantansa kustakin vaihtoehdosta ja
kertomaan niihin liittyvistä kokemuksistaan erityisesti sen suhteen, miten ne
vaikuttavat

•  kuluttajien terveyteen
•  ympäristön suojeluun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen
•  kuluttajien mahdollisuuteen tehdä valintoja
•  yhteisön kansainvälisiin velvoitteisiin
•  kauppaan
•  elintarvikealaan ja maatalouteen
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•  tutkimukseen ja kehitykseen
•  yleiseen toteutettavuuteen ja käytännöllisyyteen.
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