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Dotyczy: Petycji 0813/2008, którą złożył John Brian (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego naruszenia zasad funkcjonowania Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w związku z analizowaniem wniosków 
dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
prowadząc swoją działalność, nie chroni interesów obywateli europejskich, nie gwarantuje 
ochrony konsumentów i nie zapewnia niezależnego doradztwa naukowego. Przekonuje on, że 
przy analizowaniu wniosków dotyczących żywności i roślin modyfikowanych genetycznie 
EFSA opiera swą ocenę na danych przekazywanych przez wnioskodawców, które są 
wybiórcze i tendencyjne. Składający petycję krytykuje też nieprzejrzysty sposób, w jaki 
EFSA dokonuje oceny spraw i uważa, że dane zawarte w takich wnioskach powinny być 
poddane nadzorowi publicznemu. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o sprawienie, 
by EFSA wprowadził w życie najwyższe standardy etyki naukowej w swoim panelu 
ds. organizmów modyfikowanych genetycznie oraz przy analizowaniu wniosków 
dotyczących OMG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powołany na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 to organ naukowy niezależny od instytucji europejskich1 , którego 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
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najważniejsza misja polega na świadczeniu doradztwa naukowego dla prawodawstwa 
i polityk Wspólnoty we wszystkich dziedzinach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
bezpieczeństwo żywności i pasz.

Prawodawstwo ustanawiające EFSA przewiduje utworzenie komitetu naukowego i dziesięciu 
paneli naukowych odpowiedzialnych za dostarczanie opinii naukowych z różnych 
specjalistycznych dziedzin związanych z zakresem działań EFSA, a jednym z paneli jest 
panel OMG. Członkowie panelów są niezależnymi ekspertami powoływanymi w otwartym 
konkursie na stanowiska przez zarząd EFSA. Przepisy wewnętrzne i wytyczne dotyczące 
udziału w konkursach na stanowiska, powoływania członków komitetu naukowego i paneli 
oraz środki wykonawcze dotyczące wymogów przejrzystości i poufności oraz udziału 
w konkursach na stanowiska publikowane są na stronie internetowej EFSA. Panele naukowe 
mogą obejmować ekspertów ad hoc w eksperckich grupach roboczych, którzy uczestniczą 
w pracach przygotowawczych paneli i podlegają takim samym przepisom wewnętrznym jak 
członkowie panelu.

Członkowie paneli naukowych i eksperci ad hoc mają obowiązek wypełniania dorocznej 
deklaracji finansowej, wymieniając ewentualne interesy, które mogłyby wpłynąć na prace 
panelu. Deklaracje te są publikowane na stronie internetowej EFSA. Publikowane są również 
deklaracje finansowe członków grup roboczych. Ponadto przy okazji każdego posiedzenia od 
ekspertów wymaga się zadeklarowania wszelkich interesów, które mogłyby powodować 
konflikt interesów w związku z porządkiem dziennym posiedzenia. Deklaracje takie zostają 
odnotowane w protokole posiedzenia, który również zostaje opublikowany na stronie 
internetowej. Z uwagi na fakt, że wszyscy naukowcy zaangażowani w komitet naukowy 
i panele mają różne interesy związane z zakresem swojej pracy, należy dokonać rozróżnienia 
między interesami a konfliktem interesów.

Panel OMG EFSA ocenia badania przedłożone przez wnioskodawców. Ocena zagrożenia dla 
środowiska naturalnego odbywa się zgodnie ze szczegółowymi kryteriami ustanowionymi 
w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE. Rodzaje badań, które można zgłaszać zostały 
określone na podstawie przepisów dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia 1829/2003, które 
wymagają dostarczenia zestawu szczegółowych informacji1 zgodnie z wytycznymi 
opublikowanymi w dokumentach EFSA dotyczących oceny zagrożenia związanego z OMG.
W kontekście swojej oceny urząd ma również prawo zażądać dodatkowych danych i zawsze 
może się zwrócić o pomoc do organu państwa członkowskiego ds. oceny żywności. Ponadto 
panel OMG EFSA zawsze sprawdza jakość badań, które zasadniczo powinny być 
przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach przestrzegających protokołów dobrej 
praktyki laboratoryjnej i stosujących uznane międzynarodowe normy OECD. W tym 
kontekście czas trwania badań potrzebnych do oceny bezpieczeństwa produktu określany jest 
indywidualnie.

Warto również wspomnieć, że dokonywana przez EFSA ocena badań zgłoszonych przez 
wnioskodawców odzwierciedla normalną praktykę z zakresu oceny ryzyka związaną 
z wydawaniem zezwoleń. Dzieje się tak nie tylko w przypadku innych dziedzin 
                                                                                                                                                  
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 31 z 1.2.2002.
1 Zob. załącznik III do dyrektywy 2001/18/WE wskazujący informacje wymagane w zgłoszeniu
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podlegających EFSA. Praktykę taką stosują również agencje odpowiedzialne za ocenę 
wniosków o wydanie zezwoleń w innych dziedzinach, na przykład Europejska Agencja 
Leków (EMEA), a ponadto odzwierciedla ona sytuację na arenie międzynarodowej. Co 
więcej, należy zauważyć, że opinie EFSA na temat OMG nie ograniczają się wyłącznie do 
dostarczanych danych, takich jak te zawarte w dokumentach wnioskodawców, lecz również 
biorą pod uwagę badania przeprowadzone przez niezależnych naukowców i publikowane 
w czasopismach naukowych. Są one systematycznie identyfikowane i nawiązuje do nich 
każda opinia naukowa.

Wyniki oceny EFSA wraz z innymi właściwymi czynnikami brane są pod uwagę 
w wydawanej później decyzji dotyczącej zarządzania ryzykiem proponowanej przez Komisję 
Europejską i podlegającej procedurze regulacyjnej zapewniającej ścisłą współpracę między 
Komisją i państwami członkowskimi. 

Należy podkreślić, że działania te podejmowane są przy pełnej przejrzystości i aktywnym 
zaangażowaniu nie tylko właściwych władz krajowych państw członkowskich1 , lecz również 
całego społeczeństwa. Dyrektywa 2001/18/WE i rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
przewidują publiczny dostęp do informacji i danych otrzymywanych podczas procesu 
wydawania zezwoleń i stwarzają społeczeństwu możliwość zgłaszania do Komisji 
Europejskiej dalszych uwag dotyczących oceny ryzyka, przed przyjęciem decyzji o wydaniu 
zezwolenia.

Podsumowując, Komisja Europejska uważa ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
naturalnego za sprawę najwyższej wagi i jest zobowiązana do gwarantowania, że genetycznie 
modyfikowane nasiona, żywność i pasza otrzymują zezwolenia jedynie wówczas, gdy nie 
wywierają negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko 
naturalne. W tym kontekście Komisja Europejska pokłada zaufanie w pracach 
wykonywanych przez EFSA, które niedawno zostało podzielone przez znaczną większość 
państw członkowskich i Parlament Europejski. Komisja Europejska będzie kontynuowała 
wypełnianie swoich obowiązków w zakresie wdrażania tych ram, które prawdopodobnie są
najsurowsze na świecie i które nieustannie monitorujemy w poszukiwaniu ewentualnych 
ulepszeń.

                                               
1 Zob. art. 6 ust. 4/18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 


