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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 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 Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
że prowadząc swoją działalność nie chroni interesów obywateli europejskich, nie gwarantuje 
ochrony konsumentów i nie zapewnia niezależnego doradztwa naukowego. Przekonuje on, że 
analizując wnioski dotyczące 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 spowodowanie, by EFSA 
wprowadził w życie najwyższe standardy etyki naukowej w swoim panelu ds. organizmów 
modyfikowanych genetycznie oraz przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących OMG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powołany na mocy rozporządzenia 



PE423.665/REVII 2/9 CM\824545PL.doc

PL

(WE) nr 178/2002 to organ naukowy niezależny od instytucji europejskich1, którego główna 
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 znajdują się 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 dobrych 
praktyk laboratoryjnych 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 
                                               
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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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, którą to opinię podzieliła niedawno znakomita 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.
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Komisja uznaje ochronę zdrowia i środowiska naturalnego za jeden z głównych priorytetów 
i jest zdecydowana dopilnować, by genetycznie zmodyfikowane 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 wprowadziła rygorystyczne ramy legislacyjne dotyczące 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Prawodawstwo to, a w szczególności 
rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz dyrektywa 2001/18/WE1 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 178/20022 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 zobowiązani są 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 naturalnego3, a załącznik III zawiera pełną 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 
wspomnianych wyżej wytycznych EFSA, jak również na intensywnych dyskusjach, do jakich 
doszło między państwami członkowskimi. Konsultowano się też z zainteresowanymi 

                                               
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 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.
3 Uzupełniony decyzją 2002/623/WE.
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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.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.

W swym niedawnym piśmie autor petycji wyraża rozczarowanie i niezadowolenie 
obserwacjami Komisji przedstawionymi dotychczas w związku jego petycją oraz 
wyszczególnia 9 konkretnych kwestii budzących jego zaniepokojenie.

Komisja pragnie przede wszystkim podkreślić, że uznaje ochronę zdrowia i środowiska 
naturalnego za jeden z głównych priorytetów i jest zdecydowana dopilnować, by genetycznie 
zmodyfikowane ziarno, żywność i pasze uzyskiwały zezwolenie tylko wówczas, gdy nie 
zachodzi możliwość wywarcia przez nie negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, zdrowie 
zwierząt i środowisko. Przedstawia w związku z tym informacje uzupełniające odpowiedzi 
udzielone przez nią wcześniej w ramach niniejszej petycji.

Punkty 1, 2, 3, 6 i 7: Komisja utrzymuje, że ocena bezpieczeństwa OMG przeprowadzana jest 
w oparciu o najwyższe standardy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku umawiania 
wymogów oceny bezpieczeństwa OMG na arenie międzynarodowej, takich jak Kodeks 
Żywnościowy (Codex Alimentarius) w aspekcie bezpieczeństwa żywności. W 
przeciwieństwie do twierdzeń zawartych w petycji, ocena potencjalnych chronicznych lub 
długoterminowych skutków to część oceny zagrożenia związanego z modyfikowaną 
genetycznie żywnością i paszami, co zarysowano zwłaszcza w punkcie 3 rozdziału IV 
bieżących wytycznych EFSA1.

Opracowanie rozporządzenia Komisji w sprawie genetycznie modyfikowanej żywności i pasz 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf



PE423.665/REVII 6/9 CM\824545PL.doc

PL

to jedno z działań podjętych przez Komisję w kwietniu 2006 r., aby poprawić procedurę 
zatwierdzania. W tym celu poproszono Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności o 
dokonanie aktualizacji bieżącego dokumentu zawierającego wytyczne, który zostanie 
wykorzystany jako podstawa projektu tekstu prawnego dotyczącego oceny genetycznie 
modyfikowanej żywności i pasz, a w szczególności będzie podstawą wyjaśnienia, z jakich 
standardów i protokołów powinni korzystać wnioskodawcy w prowadzeniu badań 
naukowych, będzie stanowić lepszą podstawę i definiować jasne cele i wnioski w każdej 
części oceny bezpieczeństwa.

Przejrzystość tego procesu zagwarantowano w drodze przeprowadzenia przez EFSA 
konsultacji publicznych w trakcie przeglądu swych wytycznych oraz konsultacji dyrekcji 
generalnej Komisji Europejskiej ds. zdrowia i ochrony konsumenta z grupą doradczą ds. 
łańcucha pokarmowego i zdrowia zwierząt i roślin utworzoną przez Komisję Europejską, 
skupiającą główne zainteresowane grupy, między innymi rolników, przemysł spożywczy, 
detalistów, organizacje konsumenckie oraz inne podmioty potrzebujące doradztwa w zakresie
polityki bezpieczeństwa żywności.

W myśl rozporządzenia (WE) nr 178/20021 powołującego do życia EFSA, ma on zapewniać 
Komisji pomoc naukową i techniczną. Dlatego też zwykłą praktyką jest udzielanie przez 
EFSA pomocy oraz zapewnianie naukowej wiedzy fachowej w procesie przygotowywania 
przez Komisję przepisów prawnych dotyczących różnych dziedzin bezpieczeństwa żywności, 
w tym organizmów modyfikowanych genetycznie. Konkludując Komisja podkreśla, że EFSA 
jest organem niezależnym.

Projekt rozporządzenia Komisji, o którym powiadamiano w styczniu 2010 r. w ramach 
porozumień w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) (znak 
referencyjny G/SPS/N/EEC/369) oraz barier technicznych w handlu (TBT) (znak 
referencyjny G/TBT/N/EEC/304), opiera się na tym przeglądzie przeprowadzonym przez 
EFSA, jak również na intensywnych dyskusjach z państwami członkowskimi w sprawie 
umowy w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. 
Dyskusje w ramach tego komitetu nadal trwają, jednak projekt rozporządzenia Komisji 
zostanie wkrótce przedstawiony do zaopiniowania w ramach pierwszego etapu procesu 
przyjęcia go w ramach procedury komitetowej.

Wyznaczenie członków panelu należy w pełni do zadań EFSA i Komisja nie jest w nie 
zaangażowana. Surowe procedury gwarantują niezależność i unikanie konfliktów interesów. 
Te same postanowienia odnoszą się do kadry naukowej EFSA.

Punkt 4. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy2 wymaga, aby wnioskodawcy zobowiązani byli przedstawiać wyniki badań, 
a w stosownych przypadkach również niezależne analizy naukowe poddane recenzjom w celu 
wykazania, że OMG nie wywierają niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
środowisko. Ponadto zgodnie z wytycznymi EFSA i z projektem rozporządzenia 
wykorzystywane metody testowania muszą być albo w pełni uzasadnione, albo zgodne z tymi 
opisanymi przez OECD czy Komisję Europejską, a badania należy przeprowadzać zgodnie 

                                               
1 Dz.U. L 248 z 1.2.2002, str. 1.
2 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 268.
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z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych.

Punkt 5. Opinie EFSA przedstawiają tok rozumowania wynikający z cech OMG, różnego 
rodzaju przeprowadzonych badań, a także wnioski EFSA dotyczące bezpieczeństwa. W 
pewnych okolicznościach w testach toksykologicznych konieczne jest stosowanie surogatów 
białka, ponieważ niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej ilości białka roślinnego. W tych 
okolicznościach EFSA decyduje również, czy surogat białka jest możliwy do przyjęcia do 
celów oceny bezpieczeństwa (tzn. jeżeli białko nie jest identycznego rodzaju, EFSA uznaje, 
czy różnice pomiędzy surogatem białka, a białkiem roślinnym mają znaczenie pod względem 
bezpieczeństwa).

Punkt 8. W ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Komisja ma za zadanie podjąć 
decyzję, czy informacje, które wnioskodawca pragnie traktować jako poufne mogą 
rzeczywiście otrzymać taki status. Komisja nie otrzymała jeszcze żadnej oficjalnej skargi co 
do swych decyzji dotyczących informacji poufnych. W praktyce jedynie niewielka część 
informacji uzyskuje status informacji poufnych, a przykładowo wszystkie wyniki analizy 
porównawczej składu lub badań toksykologicznych nigdy nie uzyskują takiego statusu.

Jako niezależna agencja EFSA jest w pełni odpowiedzialna za sposób udzielania dostępu do 
dokumentów. Przyznanie dostępu do dokumentów na podstawie hasła i przez ograniczony 
okres czasu dyktowane jest względami bezpieczeństwa oraz jest zgodne z wymogami 
prawnymi w tym względzie. Podkreśla się, że w ten sposób zapewnia się opinii publicznej 
dostęp do informacji i możliwość zapoznawania się z nimi bez ograniczeń czasowych.

Punkt 9. Komisja Europejska powtarza, że ani ona ani EFSA nie mają wpływu na to, w jaki 
sposób przedsiębiorstwa udzielają zamówień na prowadzenie niezależnych badań. Jest to 
sytuacja podobna do tej obserwowanej w innych obszarach działań. Rozporządzenie Komisji 
Europejskiej i Rady (WE) nr 1829/2003 w sprawie modyfikowanej genetycznie żywności i 
pasz określa wymogi, jakie muszą być spełnione w celu uzyskania zezwolenia.

Kwestia ta była również przedmiotem pytania pisemnego do Parlamentu Europejskiego E-
1672/09. Odnośny fragment odpowiedzi uzupełniającej przedstawionej przez Komisję w dniu 
10 września 2009 r. brzmi następująco:

„W UE ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych regulowana jest dyrektywą 
98/44/WE1. Podobnie, jak w przypadku wszystkich pozostałych dziedzin techniki, nowe 
wynalazki biotechnologiczne charakteryzujące się tzw. poziomem wynalazczym oraz mogące 
mieć zastosowanie przemysłowe podlegają opatentowaniu. Dotyczy to również produktów 
składających się z materiałów biologicznych lub zawierających je oraz procesów, w których 
powstaje, jest przetwarzany lub produkowany materiał biologiczny2. Zatem w przypadku, gdy 
genetycznie modyfikowany materiał rośliny został opatentowany, możliwe jest, że posiadacz 
patentu nałoży ograniczenia na zastosowanie opatentowanego materiału genetycznego w 
oparciu o konkretne prawa wynikające z tego patentu.

                                               
1 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej 
wynalazków biotechnologicznych, Dz.U. L 213 z 30.7.1998.
2 Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 98/44/WE.
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W przemyśle biotechnologicznym, podobnie jak i w innych dziedzinach, przemysł zawiera 
umowy z naukowcami (zwane powszechnie umowami o przeniesienie materiału badawczego) 
w celu prowadzenia badań, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony praw własności 
intelektualnej. Umowy te mogą się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i ich przedmiotu i 
są z reguły formułowane i negocjowane indywidualnie w poszczególnych przypadkach. 
Komisja Europejska nie otrzymała skarg ze strony naukowców lub innych podmiotów w UE 
dotyczących legalności tych umów. Projekty badawcze dotyczące analiz oceny oraz innych 
badań naukowych odnoszących się do OMG są finansowane w ramach unijnych programów 
ramowych, szereg wyników tych badań dostępny jest publicznie pod adresem 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
tych i innych projektów można znaleźć na stronie http://cordis.europa.eu/home_en.html.

Zgodnie z unijnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zatwierdzania organizmów 
modyfikowanych genetycznie1, ocena zagrożenia dla środowiska przeprowadzana jest przez 
zgłaszającego, a następnie przez właściwe organy i EFSA. Ocena ta opiera się na konkretnych 
danych wymaganych w załączniku III dyrektywy 2001/18/WE, które muszą zostać 
zgromadzone i przedstawione przez zgłaszającego. Właściwe organy i EFSA dokonują oceny 
tych danych, a także wszelkich innych odnośnych danych, o których istnieniu mogą wiedzieć, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku II dyrektywy. Ocena ta przeprowadzana jest w 
świetle dostępnej literatury oraz badań naukowych, niezależnie od źródła ich finansowania 
oraz zlecenia. Przepisy prawne dotyczące OMG nie wymagają rozróżnienia pomiędzy 
badaniami niezależnymi i zależnymi. Te procedury i zasady znajdują również zastosowanie w 
przypadku oceny kukurydzy transgenicznej Bt11 i 1507, a także w przypadku zatwierdzenia 
wszelkich innych organizmów modyfikowanych genetycznie.

Wspólnotowy system ochrony odmian roślin, który zapewnia przyznawanie praw własności 
przemysłowej ważnych w całej Unii Europejskiej, wprowadza ograniczenia co do skutków 
praw wykorzystania. A konkretnie, posiadacz patentu może w dowolny sposób zbywać swe 
odmiany komercyjnie, wspólnotowe prawa do odmian roślin posiadacza patentu nie obejmują 
działań prywatnych i niekomercyjnych, działań eksperymentalnych oraz podejmowanych w 
celach hodowlanych lub związanych z odkrywaniem lub rozwojem innych odmian2 Ponadto 
wspólnotowy system ochrony odmian roślin przewiduje możliwość przyznania obowiązkowej 
licencji eksploatacyjnej w pewnych okolicznościach, co może być podyktowane interesem 
publicznym lub propagowaniem badań naukowych (tzn. w celu utrzymania motywacji do 
ciągłej hodowli ulepszonych odmian)3. Dlatego też, jak wspomniano wyżej, badania naukowe 
dotyczące roślin modyfikowanych genetycznie mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z 
ewentualnych patentów na opatentowany materiał genetyczny, a posiadacza patentu mogą 
obowiązywać ograniczenia co do zastosowania tego materiału. Ponadto ograniczenia 
badawcze mogą wynikać nie z systemu praw własności intelektualnej, ale z postanowień 
umów dobrowolnie podpisanych przez badaczy.

                                               
1 Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu i 
Rady z dnia 22 września 2008 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Dz.U. L 268 z 
18.10.2003.
2 Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego 
systemu ochrony odmian roślin, Dz.U. L 227 z 1.9.1994.
3  Artykuł 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego 
systemu ochrony odmian roślin, Dz.U. L 227 z 1.9.1994.
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Komisja będzie nadal badać sprawę i zbierać informacje odnoszące się do dostępu do 
wyników badań naukowych w dziedzinie biotechnologii.”

Ocena dyrektywy 2001/18, sprawozdanie z której zostanie opublikowane tego lata, dostarczy 
elementów w tym względzie.


