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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

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 
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(WE) nr 178/2002 to organ naukowy niezależny od instytucji europejskich1, którego 
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 paneli 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 informacji2 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.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
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.
2 Zob. załącznik III do dyrektywy 2001/18/WE wskazujący informacje wymagane w zgłoszeniu.
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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 
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.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję formułuje wątpliwości dotyczące działań Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), szczególnie w odniesieniu do organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Uwagi Komisji

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



PE423.665/REV. 4/5 CM\789345PL.doc

PL

Komisja uznaje ochronę zdrowia i środowiska naturalnego za jeden z głównych priorytetów
i jest zdecydowana dopilnować, by genetycznie zmodyfikowane (GM) ziarno, żywność
i pasze uzyskiwały zezwolenie tylko wówczas, gdy nie zachodzi możliwość wywarcia przez 
nie negatywnych skutków na zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt i środowisko.

Aby zrealizować ten cel, UE ustanowiła rygorystyczne ramy legislacyjne dotyczące 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Prawodawstwo to, a w szczególności 
rozporządzenie (WE) nr 1829/20031 oraz dyrektywa 2001/18/WE2 Parlamentu Europejskiego
i Rady, przewiduje, że bezpieczeństwo produktu to pierwszy wymóg przy wprowadzaniu go 
do obrotu. Uściślając, przed wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie każdy organizm 
zmodyfikowany genetycznie musi przejść opartą na wysokich standardach ocenę 
bezpieczeństwa.
Taką ocenę zagrożenia przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA), niezależna od Komisji agencja naukowa powołana na mocy rozporządzenia (WE)
nr 178/20023 Parlamentu Europejskiego i Rady. Za ocenę tę odpowiada panel GMO EFSA, 
organ złożony z uznanych naukowców wybranych ze względu na ich kompetencje
w odnośnej dziedzinie. Panel wspierają eksperci ad hoc, a jego prace prowadzone są
w oparciu o metody uznawane na szczeblu międzynarodowym.
W odniesieniu do podstaw oceny zagrożenia unijne prawodawstwo dotyczące GMO, 
dyrektywa 2001/18/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady, jasno stanowi, iż wnioskodawcy są zobowiązani przekazać wyniki badań, w tym
niezależnych i recenzowanych, aby wykazać, że organizmy zmodyfikowane genetycznie nie 
mają negatywnych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt bądź środowiska. Załącznik II do 
przedmiotowej dyrektywy określa bardzo szczegółowe zasady przeprowadzania oceny ryzyka 
dla środowiska naturalnego4, a załącznik III zawiera kompletną listę informacji wymaganych
w przypadku wszystkich zgłoszeń. 
Wymogi te rozszerzono jeszcze w szczegółowym dokumencie przewodnim EFSA w sprawie 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie i oceny zagrożenia związanego z genetycznie 
zmodyfikowanymi roślinami oraz pochodzącą od nich żywnością i paszą. Wykorzystywane 
metody testowania muszą być albo w pełni uzasadnione, albo zgodne ze sposobami 
opisanymi przez OECD czy Komisję Europejską, a badania należy przeprowadzać zgodnie
z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Składający petycję nie twierdzi, że to ów system 
jest wadliwy, lecz uważa, że wadliwe są niektóre dane naukowe przedkładane przez 
wnioskodawcę. W tym kontekście warto też zauważyć, że Komisja kończy prace nad 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia, które jeszcze bardziej doprecyzuje wymogi
odnoszące się do wniosków składanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003,
a szczególnie te dotyczące informacji, jakie należy przekazać w sprawie oceny 
bezpieczeństwa żywności i paszy. Wniosek ten bazuje na zaktualizowanej wersji 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Dz.U. L 268 z 18.10.2003. 
2 Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady
90/220/EWG, Dz.U. L 106 z 17.4.2001.
3 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
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.
4 Uzupełniony decyzją 2002/623/WE.
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wspomnianych wyżej wytycznych EFSA, jak również intensywnych dyskusjach, do jakich 
doszło między państwami członkowskimi. Konsultowano się też z zainteresowanymi 
stronami. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie wyniku tego 
procesu konsultowano się ostatnio z EFSA. Swoje stanowisko EFSA zamieścił na stronie 
internetowej.
Określona zarówno w dyrektywie 2001/18/WE, jak i w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
procedura podejmowania decyzji przewiduje powszechny dostęp publiczny do informacji
i danych otrzymanych w ramach wydawania zezwolenia, a także stwarza opinii publicznej 
możliwość zgłaszania uwag na temat wniosku w świetle oceny zagrożeń i przed przyjęciem 
decyzji w sprawie wydania zezwolenia. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia 
Komisja uwzględnia owe uwagi opinii publicznej. Mogą one dotyczyć nie tylko ściśle 
naukowych aspektów związanych z danym produktem, lecz także innych istotnych 
czynników, w tym pewnych kwestii poruszonych w przedmiotowej petycji. Wszystkie te 
informacje są dostępne na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia
i Konsumentów oraz Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska.
Publiczne ujawnianie dossier związanych z GMO podlega przepisom o poufności i ochronie 
danych zawartym we wspomnianych aktach prawnych. Oceny poufnego charakteru danego
dossier dokonuje Komisja, podejmując decyzję ad hoc w oparciu o rzeczone prawodawstwo.
EFSA musi respektować decyzję Komisji. 
Procedura ta nie blokuje niezależnych badań, czego dowodzi znacząca liczba obcych 
publikacji cytowanych przez EFSA w jego opiniach na temat GMO. Komisja Europejska czy
EFSA nie mają wpływu na to, w jaki sposób przedsiębiorstwa udzielają zamówień na 
prowadzenie niezależnych badań. Jest to sytuacja podobna do tej w innych obszarach działań.


