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Autoryzacja roślin GM w Europie 

 

• Dyrektywa 2001/18 /WE (w sprawie zamierzonego uwalniania 
do środowiska GMO) 

• Rozporządzenie Komisji 1829/2003 (w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy) 

• Wydawana na 10 lat 

 

www.gmo-compass.org 



Lista produktów autoryzowanych w UE   

 http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 

Jako żywność i pasza: 

30 modyfikacji genetycznych kukurydzy 

12 modyfikacji genetycznych soi  

10 modyfikacji genetycznych bawełny 

4 modyfikacji genetycznych rzepaku  

1 burak cukrowy   

 

 

Tylko 1 do uprawy  

Kukurydza MON 810 

http://www.kidsrighttoknow.com/2014/what-foods-are-gmo/ 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm


1. Wnioskodawca dostarcza dokumentację do kompetentnego w danej sprawie 
organu na terenie państwa UE.  
 

2. Przeprowadzana jest wstępna ocena wniosku przez agencje rządowe. Wniosek 
jest przekazywany do EFSA. 
 

3. EFSA w terminie do 6 miesięcy przygotowuje raport dla Komisji Europejskiej i 
krajów członkowskich, który jest publicznie dostępny. EFSA kieruje metodę 
detekcji GMO do EURL. 
 

4. W ciągu 3 miesięcy od uzyskania raportu od EFSA Komisja Europejska 
przygotowuje decyzję za lub przeciw autoryzacji 
 
 
 
 
 

Proces decyzyjny- autoryzacja GMO 



5. Zdanie Komisji może być różne od opinii EFSA, ale musi być to 
uargumentowane. Rekomendacja Komisji Europejskiej jest przekazywana 
do uzgodnienia do Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt. 
 

6. Komitet może przyjąć lub odrzucić opinie Komisji Europejskiej, ale tylko 
w przypadku kwalifikowanej większości (ok. 2/3 głosów). Każdy kraj ma 
określona liczbę głosów odpowiadającą wielkości kraju. 
 

7. Jeśli Komitet zaakceptuje decyzję Komisji Europejskiej, decyzja wchodzi 
w życie.  
 

8. Gdy wnioskujący otrzyma autoryzację, produkt może być wprowadzony 
do obrotu. Może być uprawiany, użyty jako żywność lub pasza lub 
przetworzony.  
 

9. Nawet jeśli dana modyfikacja genetyczna uzyska autoryzację do uprawy 
na terenie UE, to  każdy z krajów członkowskich decyduje, zgodnie z 
klauzulą Opt Out, czy chce uprawiać dane GMO. 
 

Proces decyzyjny- autoryzacja GMO 



Wymagania autoryzacji 

• Naukowa ocena bezpieczeństwa 

 

• Monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu 

 

• Metoda wykrywania GMO 

 

• Znakowanie 



Ocena ryzyka przed wprowadzeniem GMO do obrotu (ERA) 

• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

– Niezależny od KE i przemysłu 

– Panel ekspertów (22 dziedziny naukowe)  

• Urząd udostępnia swoją opinię społeczeństwu, które może 
zgłaszać swoje uwagi do Komisji w ciągu 30 dni od ogłoszenia 
takiej opinii 

• Ocena oparta jest na porównaniu rośliny konwencjonalnej i GM 

      

Porównuje się: 

•  skład chemiczny; 

•  profile molekularne; 

•  właściwości agronomiczne; 

•  właściwości morfologiczne. 

http://thewellesleynews.com/2014/12/03/gmos-harm-environment-empower-corporations-and-appropriate-culture/ 

www.gmo-compass.org 



Charakterystyka agronomiczno/fenologiczna 
ma na celu: 

• Określenie różnic agronomicznych i fenotypowych pomiędzy 
roślinami GM i konwencjonalnymi 

• Ocenę, w jakim stopniu warunki środowiska, w którym mają 
być uprawiane rośliny GM, wpływają na różnice pomiędzy 
testowanymi liniami  

• Potwierdzenie, że przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych 
jest konieczne dla generowania danych nt składu i określenia 
możliwych czynników, które mogą wpływać na błąd wyniku 
analizy porównawczej 

• Wspomaganie charakterystyki ryzyka 



Zalecenia agronomiczno/fenologiczna 
opracowane przez EFSA 

Specyficzne rekomendacje dla: 

– Wyboru miejsca prowadzenia doświadczeń i testowanego 
materiału 

– Przeprowadzenia doświadczeń polowych 

– Wyboru kryteriów oceny fenotypowej i agronomicznej 

– Analiza danych 



Ocena ryzyka przed wprowadzeniem do obrotu prowadzona jest: 
 

• W oparciu o dowody naukowe, których wyniki są jednoznaczne 

• W celu wykrycia bezpośredniego lub pośredniego ryzyka, skutków 
natychmiastowych lub opóźnionych w czasie 

• Zgodnie z zasadą „case by case” 

• W ujęciu porównawczym 

• W oparciu o znajomość środowiska, w jakim wprowadzane są 
zmiany- z zastosowaniem stopniowego podejścia (ang. step by 
step) 

• W ujęciu wielopoziomowym 

• Zgodnie z określonymi zasadami statystycznymi 

• Etapowo 

 



• „Trwałość” i inwazyjność rośliny 
 

• Możliwość transferu genów do 
mikroorganizmów 
 

• Wpływ na organizmy docelowe 
 

• Wpływ na organizmy niedocelowe 
 

• Wpływ specyfiki uprawy i techniki 
zbioru 
 

• Wpływ na procesy biogeo-
chemiczne 
 

• Wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt 
 

Obszar do którego odnoszone jest ryzyko Etapy ERA 

• Formułowanie problemu 
 

• Charakterystyka zagrożenia 
 

• Charakterystyka narażenia 
 

• Charakterystyka ryzyka 
 

• Strategia zarządzania ryzykiem 
 

• Ogólna ocena ryzyka 
 
 

Ogólna ocena ryzyka i wnioski 



Ocena ryzyka przed wprowadzeniem do obrotu 

AUTORYZACJA 

Monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu 

Monitorowanie 
konkretnego przypadku 

Ogólny nadzór 
środowiska 

http://deliciousliving.com/nutrition/andrew-kimbrell-gmo-reality-check 



Monitorowanie środowiska po wprowadzeniu GMO do obrotu 
 

• plan monitorowania GMO po wprowadzeniu do obrotu 

 

• w oparciu o szczegółową ocenę ryzyka zawartą w ERA 

 

• monitorowanie konkretnego przypadku (CSM ang. Case Specific 
Monitoring)  

 

• ogólny nadzór środowiska (GS ang. General Surveillance) 



Monitorowanie konkretnego przypadku  
 

• Sprawdzenie założeń ERA 

 

• Oparte na konkretnej hipotezie 

 

• Określenie wartości progowych negatywnego wpływu 

 

• Określenie skali negatywnego wpływu 

 

• Określony czas prowadzenia monitorowania 

 

• Odrzucenie lub potwierdzenie hipotezy 

 

http://pl.depositphotos.com/stock-photos/agronomii.html 

http://www.gmo.hr/cro/Dodatni-sadrzaji/Pojmovnik/monitoring 



Ogólny nadzór środowiska  
 

• Wykrycie zmian nieprzewidzianych w ERA 

 

• Brak konkretnej hipotezy 

 

• Wykorzystanie istniejących sieci monitorowania, kwestionariuszy 
wypełnianych przez rolników, przegląd literatury naukowej  

 

• Ogólny nadzór rejonów, gdzie uprawiano GMO  

 

• Nie jest ograniczone/określone w czasie 

 

• Wykrycie zmian, których zakres nie mieści się ramach zmienności 
biologicznej 

 

http://pl.depositphotos.com/stock-photos/agronomii.html 

http://pl.depositphotos.com/stock-photos/agronomii.html 





 



 

 Żywność 

 Składniki żywności 

 Dodatki do żywności 

 Pasza 

 Dodatki do paszy 

 Substancje smakowe 

www.gmo-compass.org 

Próg znakowania 0,9% 
Nie musi być znakowany produkt, którego genetycznie 
zmodyfikowane składniki, rozpatrywane odrębnie  zawierają mniej 
niż 0.9% GMO jeśli zawartość ta jest niezamierzona lub technicznie 
nieunikniona nie musi być znakowany 
 Składnik - np. soja, kukurydza itp. 
 

Co jest znakowane? 



Mleko, mięso, jaja itp. 
otrzymane ze zwierząt 
karmionych paszami GM  

żywność np. sery 
produkowane z 
wykorzystaniem enzymów 
otrzymywanych z 
mikroorganizmów GM 
(chymozyna)  

Wino produkowane przy  
użyciu enzymów otrzymanych w 
mikroorganizmach GM 
(pektynazy) 

Słodzik produkowany przy 
pomocy mikroorganizmów 
GM 

www.gmo-compass.org 

Czego nie znakujemy? 



Zawartość genetycznie zmodyfikowanej soi i kukurydzy nie przekracza 
progu znakowania 0,9%. 
  

Soja niezmodyfikowana 
99,5% 

Kukurydza zmodyfikowana 0,5% 

Kukurydza 
niezmodyfikowana 

99,5% 

Soja zmodyfikowana 0,5% 

Znakowanie nie jest konieczne 



 
Zawartość genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy przekracza próg 

znakowania 0,9%. 
  

Kukurydza zmodyfikowana  
Bt-176 0,5% 

Kukurydza zmodyfikowana 
Bt11 0,5% 

Kukurydza niezmodyfikowana  
99% 

Soja niezmodyfikowana  
100% 

Znakowanie jest konieczne 



Dziękuję za uwagę 


