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Dotyczy: nowych wytycznych w sprawie oceny ryzyka dla zdrowia związanego z GMO

Jeden z głównych punktów debaty w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
(GMO) dotyczy oceny ryzyka, jakie niosą one dla zdrowia i środowiska. Jeżeli chodzi o 
ocenę ryzyka dla zdrowia, dyrektywa 2001/18/WE stanowi w szczególności, że 
obowiązkowej ocenie podlegają skutki chroniczne, długoterminowe, bezpośrednie i 
pośrednie, a także skutki kumulacyjne. Mając na uwadze, że wymienione wymogi prawne nie 
były przestrzegane w ramach ocen przeprowadzanych przez EFSA (Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności), Rada Ministrów Ochrony Środowiska zażądała jednomyślnie w 
grudniu 2008 r. wzmocnienia oceny ryzyka związanego z GMO. Wniosek ten został 
ponowiony na ostatnim posiedzeniu Rady dnia 14 października 2010 r. Komisja przyjęła w 
2010 r. wniosek mający na celu uściślenie danych, które przedsiębiorstwa muszą dostarczać 
EFSA celem przeprowadzenia oceny ryzyka dla zdrowia (projekt rozporządzenia Komisji w 
sprawie przepisów wykonawczych dotyczących wniosków o zatwierdzenie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 641/2004 i 1981/2006). Wniosek 
ten powinien zostać przyjęty w ramach procedury komitologii do końca roku.

Niektórzy przedstawiciele środowiska naukowego, a także kilka państw członkowskich, 
wyrażają opinię, że nowe wytyczne nie przynoszą wzmocnienia oceny, ale przeciwnie –
osłabienie istniejących wymogów, które już obecnie uważane są za niewystarczające.
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W ramach zmienionych wytycznych zaproponowano np. rezygnację z systematycznego 
żądania badań żywieniowych na szczurach. Istniejące obecnie wyniki badań, często uważane 
za poufne i uzyskiwane w ramach procesu sądowego, wskazują tymczasem na istotne 
statystycznie skutki biologiczne w przypadku szczurów, które spożywały GMO, nawet 
pomimo tego, że badania prowadzone są na grupie szczurów zbyt małej w porównaniu z 
wykorzystywanymi grupami kontrolnymi i są uważane za zbyt krótkie (90 dni), aby 
pozwalały uzyskać wyniki umożliwiające ocenę skutków chronicznych spożywania GMO. 
GMO to rośliny wytwarzające toksyny owadobójcze lub zawierające pozostałości 
herbicydów. Pestycydy podlegają ocenie obejmującej dwa lata, podczas gdy GMO podlegają 
ocenie obejmującej zaledwie 90 dni.
Mając świadomość, że miliony zwierząt będą spożywać GMO, czy Komisja zamierza 
zwiększyć liczbę badanych szczurów i wydłużyć czas badań do 24 miesięcy, jak w 
przypadku pestycydów? Czy zamierza też zarządzić badania toksyczności dla 
reprodukcji i badania wielopokoleniowe dotyczące GMO?

W wytycznych nie zapewniono też pewności statystycznej analiz toksyczności. Poruszono w 
nich kwestię sprawdzenia mocy testów statystycznych jedynie w przypadku, gdy zastosowana 
metoda analizy toksykologicznej wykazuje występowanie fałszywie pozytywnych wyników, 
a nie w przypadku metod, które mogłyby przynosić fałszywie negatywne wyniki. Nie 
określono też sposobu postępowania w przypadku danych, które odbiegają od normy.

Ponadto można stwierdzić ogólne złagodzenie brzmienia tekstu, które sprawia, że staje się on 
mniej wiążący dla zgłaszającego, jak również pozostawienie przedsiębiorstwu całkowitej 
swobody w zakresie określenia celów ochrony, jakie należy osiągnąć, a także definicji szkody 
czy dopuszczalności ryzyka, podczas gdy elementy te należą do zakresu decyzji prawodawcy.

Wymienione braki i złagodzenie tonu zalecane w zmienionych wytycznych są sprzeczne z 
konkluzjami Rady z 2008 r., w których domagano się wzmocnienia oceny, a także z 
wymogami dyrektywy 2001/18/WE. Nie pozwalają one na uzyskanie wyników, których 
pewność nie byłaby dyskusyjna. Jest niedopuszczalne, aby przedmiotowy tekst został przyjęty 
w obecnej formie, bez poddania go pod szeroką dyskusję w warunkach pełnej przejrzystości.

Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób w jej opinii nowe wytyczne spełniają wymogi 
Rady i w jaki sposób stanowią wzmocnienie oceny ryzyka dla zdrowia związanego z 
GMO, a nie złagodzenie wymogów wobec przedsiębiorstw wprowadzających GMO na 
rynek?

Aby Komisja mogła w pełni należycie odgrywać swoją rolę instytucji zarządzającej 
ryzykiem, powinna ona dopilnować, aby ocena ryzyka była przeprowadzana poprawnie. 
Powinna zwłaszcza dopilnować, aby wątpliwości natury naukowej zostały uznane i 
wymienione w opiniach EFSA, zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/18/WE. Dlaczego 
Komisja nie dopilnowała, aby zastosowane zostały wymogi dyrektywy 2001/18/WE 
dotyczące oceny skutków długoterminowych GMO? Dlaczego Komisja nigdy nie 
zwróciła się do EFSA o wyjaśnienie tego, że urząd nie zidentyfikował (z wyjątkiem 
jednego przypadku) żadnych wątpliwości natury naukowej, choć jest ich wiele w 
przedmiotowej kwestii? Jak Komisja pojmuje swoją rolę instytucji zarządzającej 
ryzykiem oraz stosowanie zasady ostrożności w przypadku GMO? Jakie są wreszcie 
propozycje Komisji służące zapewnieniu pewnego, bezstronnego, przejrzystego i 
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nieprowadzącego do konfliktu interesów procesu oceny w przypadku GMO?


