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Zakazy uprawiania GMO w państwach
członkowskich
W grudniu 2014 r. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie trójstronne w drugim czytaniu
w sprawie aktu prawnego zaproponowanego przez Komisję w 2010 r., przyznającego państwom
członkowskim większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących uprawy organizmów
zmodyfikowanych genetycznie na własnym terytorium.

Kontekst ogólny
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to organizmy, których materiał genetyczny został sztucznie
zmodyfikowany celem nadania im nowych cech, takich jak odporność na susze lub na szkodniki.
Organizmami zmodyfikowanymi genetycznie mogą być rośliny, zwierzęta lub mikrooorganizmy takie jak
bakterie, pasożyty i grzyby. Uprawa roślin zmodyfikowanych genetycznie budzi kontrowersje, a opinia
publiczna w UE pozostaje wobec nich sceptyczna. Zwolennicy wykorzystywania GMO uważają modyfikację
genetyczną za sposób na poprawę jakości roślin i zwiększenie produktywności, natomiast przeciwnicy
wyrażają obawy związane z niekontrolowanym rozmnażaniem się genetycznie zmodyfikowanych roślin
w środowisku, co uzależniłoby rolników od firm biotechnologicznych, a także z zagrożeniami dla zdrowia
ludzi, chociaż badania dotychczas nie potwierdziły takich zagrożeń.
Na ramy regulacyjne UE odnoszące się do GMO, wprowadzone w ubiegłym dziesięcioleciu, składają się trzy
akty prawne: rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy,
rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie oraz dyrektywa 2001/18/EC w sprawie zamierzonego uwalniania do
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Uprawa GMO wymaga zezwolenia w ramach
scentralizowanego systemu UE, na podstawie naukowej oceny bezpieczeństwa przeprowadzonej przez
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jednakże z uwagi na różnice zdań między państwami
członkowskimi co do uprawy GMO istnieje tendencja do blokowania zezwoleń w Radzie, przez brak
kwalifikowanej większości głosów zarówno za zezwoleniem, jak i przeciw niemu. Obecnie jedyny GMO w UE
to kukurydza odporna na szkodniki, MON810, produkowana przez Monsanto, uprawiana w pięciu państwach
członkowskich (Hiszpania, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia i Słowacja).
Po wydaniu zezwolenia poszczególne państwa członkowskie mogą jedynie ograniczać uprawę GMO na
swoim terytorium, wykorzystując tzw. klauzulę ochronną (art. 23 dyrektywy 2001/18/WE) lub stosując środki
nadzwyczajne (art. 34 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003). Ograniczenia z założenia mają charakter
tymczasowy i muszą być uzasadnione nowymi informacjami naukowymi wskazującymi, że dany GMO
stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Osiem państw członkowskich (Austria, Bułgaria,
Grecja, Luksemburg, Niemcy, Polska, Węgry i Włochy) przyjęło środki ochronne zakazujące uprawy MON810
na własnym terytorium. Również we Francji do sierpnia 2013 r. obowiązywał zakaz uprawy, jednak został on
unieważniony przez Conseil d'Etat (najwyższy sąd administracyjny we Francji), w następstwie orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości UE z 2011 r.
EFSA wydaje opinie naukowe na temat nowych informacji, które państwa członkowskie przestawiają, aby
uzasadnić wprowadzone przez siebie zakazy. Dotychczas EFSA uznał wszystkie klauzule ochronne za
nieuzasadnione z naukowego punktu widzenia. Pomimo tego Rada odrzuciła wnioski Komisji dotyczące
zniesienia krajowych klauzul ochronnych.
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Wniosek Komisji
W odpowiedzi na postulat kilku państw członkowskich dotyczący większej elastyczności w podejmowaniu
decyzji w odniesieniu do uprawy Komisja przedstawiła w lipcu 2010 r. wniosek ustawodawczy,
wprowadzający w dyrektywie 2001/18/WE nowy artykuł, który umożliwiałby państwom członkowskim
ograniczanie lub zakaz uprawy wszystkich lub niektórych GMO objętych zezwoleniem na części lub całości
własnego terytorium, ze względów innych niż wynikające z oceny ryzyka dla środowiska w ramach unijnego
systemu zatwierdzania. Mogłoby to pomóc w przełamaniu impasu w wydawaniu zezwoleń na nowe GMO,
gdyż państwa członkowskie być może chętniej udzielałyby zezwolenia, gdyby mimo wszystko mogły zakazać
uprawy na własnym terytorium.

Parlament Europejski
W lipcu 2011 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu (sprawozdawczyni: Corinne Lepage,
ALDE, Francja). Parlament uznał, że podstawę prawną wniosku należy zmienić z art. 114 (rynek wewnętrzny)
na art. 192 ust. 1 (środowisko) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), gdyż zapewniłoby to
solidniejszą podstawę w sporach prawnych z firmami biotechnologicznymi lub Światową Organizacją Handlu
(WTO). Parlament Europejski chciał poszerzyć wykaz powodów, które państwa członkowskie mogłyby
przywoływać jako uzasadnienie zakazów, tak aby obejmował on względy środowiskowe (ochrona
różnorodności biologicznej, siedlisk i ekosystemów), skutki społeczno-gospodarcze (np. niemożliwość
stosowania środków dotyczących współistnienia różnych typów upraw z uwagi na szczególne warunki
geograficzne, takie jak panujące na małych wyspach, ryzyko skażenia upraw ekologicznych i
konwencjonalnych), a także inne względy, takie jak użytkowanie gruntów oraz zagospodarowanie
przestrzenne. Parlament postulował, aby państwa członkowskie ustanowiły obowiązkowy system
odpowiedzialności finansowej, zapewniający pokrywanie szkód przez sprawcę zanieczyszczenia, np. w
przypadku skażenia upraw konwencjonalnych lub ekologicznych. Parlament nalegał też, aby państwa
członkowskie zapobiegały transgranicznemu skażeniu, tworząc strefy buforowe na granicach z krajami
ościennymi.

Stanowisko Rady
W lipcu 2014 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko. Rada zgodziła się z Parlamentem co do ustalenia
niewyczerpującego wykazu powodów, na których opierać się mogą krajowe ograniczenia. Tekst powinien
nadal opierać się na art. 114 TFUE (rynek wewnętrzny), gdyż zdaniem Rady głównym celem wniosku jest
zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wprawdzie wniosek początkowo dotyczył
rozporządzenia, jednak Rada zmieniła formę prawną na dyrektywę. Rada rozróżnia dwie odrębne fazy
procesu: w pierwszej fazie, podczas procedury wydawania zezwolenia na uprawę GMO, państwo
członkowskie mogłoby zwrócić się do przedsiębiorstwa składającego wniosek o zmianę obszaru
geograficznego objętego zezwoleniem, polegającą na wyłączeniu z uprawy części lub całości terytorium
danego państwa. W drugiej fazie, po zakończeniu procedury udzielania zezwolenia, państwa członkowskie
mogłyby mimo wszystko zakazać uprawy, pod warunkiem że dany środek krajowy nie stoi w konflikcie
z oceną ryzyka dla środowiska przeprowadzoną na szczeblu UE. Rada nie chciała uwzględnić systemu
odpowiedzialności finansowej.

Porozumienie w obradach trójstronnych
W listopadzie 2014 r. Komisja Środowiska PE zagłosowała za zaleceniem do drugiego czytania
(sprawozdawca: Frédérique Ries, ALDE, Belgia), określając stanowisko Parlamentu w negocjacjach. Następnie
w dniu 3 grudnia 2014 r. Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie. Państwa członkowskie
mogłyby zakazywać GMO jedynie na podstawie celów polityki środowiskowej, które nie stoją w konflikcie
z oceną ryzyka dla środowiska przeprowadzoną przez EFSA. Ponadto państwa członkowskie będą mogły
przywoływać cele polityki rolnej lub inne istotne względy, takie jak użytkowanie gruntów, skutki
społeczno-gospodarcze, współistnienie różnych rodzajów upraw lub polityka publiczna. Państwa
członkowskie mogłyby zakazywać nie tylko uprawy poszczególnych gatunków, lecz także grup GMO.
Podstawą prawną dyrektywy pozostanie art. 114 TFUE (rynek wewnętrzny). Wniosek Parlamentu
o wprowadzenie systemu odpowiedzialności w przypadku szkód nie został utrzymany. Co do współistnienia
różnych typów upraw – państwa członkowskie, w których uprawia się rośliny zmodyfikowane genetycznie,
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muszą zapobiegać skażeniu transgranicznemu, tworząc strefy buforowe wzdłuż swoich granic z innymi
państwami członkowskimi, w których nie uprawia się GMO.
Coreper poparł porozumienie w dniu 10 grudnia, a Komisja Środowiska PE – w dniu 17 grudnia 2014 r.,
umożliwiając głosowanie na posiedzeniu plenarnym w celu potwierdzenia uzgodnionego tekstu.

Reakcje na porozumienie
Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis, który uczestniczył w negocjacjach,
przyjął porozumienie z zadowoleniem, oświadczając, że „umożliwi ono państwom członkowskim
ograniczanie lub zakazywanie uprawy GMO na własnym terytorium, bez wpływu na ocenę ryzyka
przeprowadzoną przez UE”. Zgodnie z politycznymi wytycznymi przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a
Junckera, celem jest „zagwarantowanie, że stanowiska demokratycznie wybranych rządów będą liczyć się co
najmniej tak samo jak opinie naukowa, gdy w grę wchodzę istotne decyzje dotyczące żywności i środowiska”.
Niemniej jednak przegląd systemu pozostaje ujęty w programie prac Komisji na 2015 r.
Europejskie stowarzyszenie przedsiębiorstw biotechnologicznych EuropaBio wyraziło rozczarowanie,
określając porozumienie jako „porozumienie o zakazie upraw”, które umożliwi państwom członkowskim
odrzucanie bezpiecznych produktów zatwierdzonych na szczeblu UE. W reakcji na pierwotny wniosek
europejskie zrzeszenie rolników i spółdzielni COPA-COGECA wyraziło zaniepokojenie, iż proponowane
podejście „stanowi niebezpieczny precedens prawny, zagrażający rynkowi wewnętrznemu produktów
zatwierdzonych i zwiększający zakłócenia konkurencji między rolnikami w UE”. Zrzeszenie COPA-COGECA
wraziło obawę, iż rolnicy mogą ponosić skutki arbitralnych, nieuzasadnionych naukowo decyzji właściwych
organów krajowych.
Greenpeace EU oraz ruch na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego IFOAM przyjęły wynik
niechętnie, ubolewając, iż porozumienie nie pozwoli krajom na uzasadnianie krajowych zakazów względami
związanymi ze skutkami środowiskowymi uprawy GMO, przez co kraje te narażone będą na działania prawne
ze strony przemysłu biotechnologicznego.
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