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Dotyczy: Petycji 0305/2010, którą złożyła Carola Twardella (Niemcy) w sprawie 
swojego zalecenia dla Parlamentu, dotyczącego przeglądu jego decyzji o 
wydaniu firmie BASF zezwolenia na prowadzenie na dużą skalę upraw 
genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków, a także firmie Monsanto 
zezwolenia na sprzedaż genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu o ponowne rozważenie jego decyzji o wydaniu 
zezwolenia dotyczącego genetycznie zmodyfikowanych odmian ziemniaków i kukurydzy, 
powołując się na podejście „bez zastrzeżeń” w odniesieniu do ogólnego stosowania GMO.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Pierwszy aspekt przedmiotowej petycji dotyczy zezwolenia na uprawę ziemniaka Amflora.

W celu poinformowania społeczeństwa o głównych aspektach związanych z zezwoleniem na 
uprawę ziemniaka Amflora Komisja opublikowała w dniu 2 marca dokument pt. „Pytania i 
odpowiedzi dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)”1. W dokumencie 
tym Komisja przedstawia następujące uzasadnienie swojej decyzji:

                                               
1MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=D
E&guiLanguage=fr
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„W lutym 2006 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną 
opinię w sprawie produkcji skrobi ziemniaczanej. Opinia ta potwierdziła pozytywną opinię 
Szwecji z 2004 r. Od tamtej pory Komisja zajmuje się przedmiotową sprawą z należytą 
powagą i starannością. Podczas spotkania członków Komisji w dniu 8 maja 2008 r. Komisja 
podjęła decyzję o konieczności wydania przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności nowej opinii. Celem takiej decyzji było uzyskanie nowej i autorytatywnej opinii w 
sprawie genu oporności na antybiotyki. Członkowie Komisji poinformowali również, że w 
przypadku pozytywnej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności konieczne 
będzie podjęcie odpowiednich decyzji.
W dniu 11 czerwca 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności we współpracy z 
naukowcami z Europejskiej Agencji Leków (EMEA) i Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydał nową, pozytywną opinię. W momencie 
zakończenia przeprowadzania analizy tej opinii Komisja znajdowała się już w okresie 
przejściowym, co wynikało z opóźnienia we wdrożeniu traktatu lizbońskiego. W związku z 
tym zdecydowano, że lepiej będzie kontynuować procedurę wydawania zezwolenia, kiedy 
działalność zostanie wznowiona przy nowym składzie Komisji.
Biorąc pod uwagę dogłębną analizę tej sprawy oraz to, że obecnie nie ma żadnych nowych 
kwestii naukowych, które wymagają dalszej oceny, jak również uwzględniając powtarzające 
się opinie naukowe, właściwym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest kontynuacja procedury 
związanej z przedmiotowym zezwoleniem. Ponadto jest to zgodne z zasadą odpowiedzialnych 
innowacji”.
Zezwolenie na uprawę ziemniaka Amflora (decyzja 2010/135/UE) określa dalsze środki w 
zakresie zarządzania ryzykiem i monitorowania ryzyka w celu zapewnienia, że wszelkie 
potencjalne skutki uboczne dotyczące środowiska naturalnego są brane pod uwagę i ściśle 
kontrolowane. 
W ramach przedmiotowej petycji warto również wspomnieć, że Komisja miała już możliwość 
poinformowania Parlamentu o różnych aspektach tych zezwoleń poprzez udzielenie 
odpowiedzi na kilka pytań parlamentarnych (patrz zwłaszcza odpowiedzi udzielone na 
pytania pisemne 1956/10 i 2754/10).
Drugi aspekt przedmiotowej petycji dotyczy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 
produkowanej przez firmę Monsanto.
Warto jest tutaj wyjaśnić, że w odróżnieniu od informacji podanych w przedmiotowej petycji 
jedyną odmianą genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, która jest obecnie uprawiana 
komercyjnie w UE, jest odmiana „MON 810”. Jej genetyczna modyfikacja ma na celu 
ochronę przeciwko omacnicy prosowiance i nie jest związana z odpornością na środek 
chwastobójczy Roundup.
Zezwolenie na uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy wydano w 1998 r. Obecnie 
uprawianych jest ponad 150 różnych odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie, które 
są zarejestrowane w unijnym wspólnym katalogu odmian. Odmiany te zostały zarejestrowane 
przez różnych producentów nasion. Z informacji tych wynika, że producenci nasion 
przeprowadzają modyfikację genetyczną różnych odmian przy użyciu konwencjonalnych 
technik hodowlanych, które to odmiany przystosowane są do różnych warunków 
agronomicznych panujących w regionach, gdzie są one uprawiane.
W 2009 r. kukurydza MON810 była uprawiana w pięciu państwach członkowskich: 
Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Portugalii i na Słowacji. Na terenie Hiszpanii znajduje się 
około 80% wszystkich obszarów UE, na których odbywa się uprawa MON810 (ok. 100 000 
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ha). Dla porównania sześć państw członkowskich (Austria, Węgry, Francja, Grecja, Niemcy i 
Luksemburg) przyjęło środki bezpieczeństwa i zakazało uprawy kukurydzy zmodyfikowanej 
genetycznie MON810 na swoich terytoriach.
Procedura mająca na celu wznowienie udzielania zezwoleń UE jest obecnie w toku. 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął w sierpniu 2009 r. pozytywną opinię, 
zaś Komisja rozpatruje obecnie podjęcie dalszych kroków zgodnie z procedurą komitetową.
Trzeci aspekt przedmiotowej petycji dotyczy możliwego negatywnego oddziaływania uprawy 
GMO na produkcję konwencjonalną lub organiczną.

Kluczowym aspektem polityki UE jest w związku z tym konieczność zapewnienia 
konsumentom i producentom możliwości wyboru między produkcją konwencjonalną, 
organiczną lub zmodyfikowaną genetycznie. Przykładem takiego postępowania jest niedawne 
przyjęcie zalecenia Komisji w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania krajowych 
środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych1z 
dnia 13 lipca 2010 r.
W pkt 1.1 przedmiotowego zalecenia przedstawione zostało stanowisko Komisji w danej 
kwestii:
„Uprawianie GMO w Unii Europejskiej niesie za sobą skutki dla organizacji produkcji rolnej. 
Z jednej strony ewentualne niezamierzone występowanie upraw zmodyfikowanych 
genetycznie (GM) w uprawach niezmodyfikowanych genetycznie (konwencjonalnych i 
ekologicznych) zmusza do zastanowienia się nad tym, jak zapewnić producentom możliwość 
wyboru różnych rodzajów produkcji. Rolnicy powinni z zasady mieć możliwość prowadzenia 
wszelkich wybranych przez siebie rodzajów upraw – bez względu na to, czy są to uprawy 
GM, konwencjonalne czy ekologiczne. Możliwość tę należy pogodzić z decyzją tych 
rolników i przedsiębiorców, którzy chcą być w stanie zagwarantować, że w ich uprawach 
występuje jak najmniejsza ilość organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Z drugiej strony ważną rolę w tym kontekście odgrywają również wybory konsumentów. Aby 
zapewnić europejskim konsumentom wybór pomiędzy żywnością zmodyfikowaną 
genetycznie a żywnością niezmodyfikowaną genetycznie, potrzebny jest nie tylko 
prawidłowo funkcjonujący system identyfikowalności i znakowania, ale także sektor 
rolnictwa będący w stanie dostarczyć różnorodne produkty. Zdolność przemysłu 
spożywczego do tego, by umożliwić konsumentom szeroką gamę produktów, idzie w parze ze 
zdolnością sektora rolnictwa do tego, by utrzymać różne systemy produkcji.
Przypadkowa obecność GMO przekraczająca poziom tolerancji określony przepisami UE 
pociąga za sobą konieczność znakowania uprawy, która miała być wolna od GMO, jako 
zawierającą GMO2..Może to spowodować utratę dochodów, ze względu na niższe ceny 
rynkowe upraw GM lub trudności w ich sprzedaży. Rolnicy mogą ponadto zostać obciążeni 
dodatkowymi kosztami, jeśli będą zmuszeni wprowadzić systemy monitorowania i środki 
minimalizujące mieszanie upraw zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych genetycznie.
                                               
1 Dz.U. C 200 z 22.07.2010, s.1. 
2 Zgodnie z art. 12 i 24 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 obowiązek etykietowania (znakowania) nie 
ma zastosowania do środków spożywczych/pasz zawierających materiał, który zawiera organizmy 
zmodyfikowane genetycznie, składa się z nich lub jest z nich wyprodukowany w części nie większej niż 0,9% w 
przypadku: (i) składników żywności rozpatrywanych odrębnie; lub (ii) żywności zawierającej jeden składnik;
lub (iii) paszy i każdej paszy, z której się składa, z zastrzeżeniem, że jego występowanie jest przypadkowe lub 
nieuniknione technicznie.
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Jednakże potencjalna utrata dochodów producentów szczególnych produktów rolnych, takich 
jak produkty ekologiczne, nie musi się wiązać z przekroczeniem wartości progowej 
znakowania 0,9 %, które określono w przepisach UE. W niektórych przypadkach oraz w 
zależności od popytu rynkowego i odpowiednich przepisów prawodawstw krajowych (np. 
niektóre państwa członkowskie opracowały krajowe normy dla różnych rodzajów znakowania 
produktów niezmodyfikowanych genetycznie), obecność śladowych ilości GMO w 
poszczególnych uprawach przeznaczonych do produkcji żywności – nawet, jeśli wynosi ona 
poniżej 0,9% – może spowodować straty ekonomiczne dla przedsiębiorstw, które chcą 
uprawy te wprowadzać do obrotu jako niezawierające GMO.
Co więcej mieszanie upraw zmodyfikowanych genetycznie z niezmodyfikowanymi 
genetycznie ma szczególne skutki dla producentów szczególnych produktów, takich jak 
rolnicy prowadzący produkcję ekologiczną1, co niesie za sobą pewne konsekwencje również 
dla konsumenta końcowego2. Ponieważ produkcja taka jest często bardziej kosztowna, 
konieczne mogą być intensywniejsze wysiłki na rzecz segregacji, tak by uniknąć 
występowania GMO, a tym samym zagwarantować związaną z tym wyższą cenę. Co więcej, 
lokalne ograniczenia i cechy szczególne mogą w znaczącym stopniu utrudnić próby takiej 
segregacji i znacznie podnieść jej koszt, w związku z czym na niektórych obszarach jej 
skuteczne wykonanie może okazać się niemożliwe.

Należy zatem potwierdzić, że państwa członkowskie potrzebują wystarczającej elastyczności, 
by móc uwzględnić swoje szczególne potrzeby w odniesieniu do upraw GMO na poziomie 
regionalnym i lokalnym i w ten sposób ograniczyć do minimum ewentualne występowanie 
GMO w uprawach ekologicznych i pozostałych, w przypadkach gdy inne środki nie mogą 
zapewnić wystarczającego poziomu czystości”.
Wnioski
Komisja pragnie po pierwsze przypomnieć, że za najważniejszy priorytet uznaje ochronę 
zdrowia i środowiska oraz że podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że 
genetycznie zmodyfikowane nasiona, żywność lub pasza są zatwierdzane wyłącznie po 
przeprowadzeniu obszernej i dokładnej oceny ryzyka, która pozwala stwierdzić, że nie będą 
one szkodziły zdrowiu człowieka i zwierząt ani środowisku. Prawodawstwo UE określa 
ponadto wymogi kontrolne, jak również inne wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem w 
celu zapewnienia właściwej identyfikacji ewentualnego szkodliwego wpływu na zdrowie i 
środowisko po wprowadzeniu do obrotu GMO oraz w celu podjęcia odpowiednich działań.

W dniu 13 lipca 2010 r. Komisja przedstawiła nowe podejście UE do upraw GMO za 
pośrednictwem wniosku ustawodawczego będącego połączeniem unijnego systemu 
zatwierdzania, opartego na dowodach naukowych, ze swobodą decydowania przez państwa 
członkowskie o uprawianiu GMO na swoich terytoriach. Głównym elementem tego nowego 
podejścia jest nowe zalecenie uznające konieczność zapewnienia konsumentom i 
producentom możliwości wyboru między produkcją konwencjonalną, organiczną lub 
zmodyfikowaną genetycznie. 

                                               
1 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych GMO nie są wykorzystywane w produkcji ekologicznej jako nasiona, żywność lub 
pasza (art. 9 ust. 1). Należy dążyć do tego, by w produktach rolnictwa ekologicznego występowało jak najmniej 
organizmów modyfikowanych genetycznie (zob. motyw 10).
2 COM(2009) 153 – sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi.
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W nadchodzących miesiącach i latach Komisja nadal będzie szukać możliwości ulepszania 
oceny i dalszej uprawy GMO. Komisja wkrótce podejmie współpracę z państwami 
członkowskimi w kwestii ulepszenia oceny bezpieczeństwa środowiskowego na podstawie 
zmienionych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, które 
powinny zostać opublikowane w listopadzie 2010 r. Komisja ponadto analizuje, w jaki sposób 
można jeszcze bardziej usprawnić kontrolę upraw GMO w kontekście ochrony środowiska po 
ich wprowadzeniu do obrotu. 


