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Przedmiot: Petycja 0448/2011, którą złożyła Marie-Joëlle Chaillol (Francja) w sprawie 
rozprzestrzeniania organizmów zmodyfikowanych genetycznie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest poważnie zaniepokojona faktem rozprzestrzeniania się organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie. Twierdzi ona, że organizmy zmodyfikowane genetycznie 
mogą być stosowane do wprowadzania „cichych” wirusów do ludzkiego genomu. Takie 
wirusy uaktywniałyby się pod wpływem sygnału chemicznego, co umożliwiałoby dominację 
nad całymi społeczeństwami. Składająca petycję twierdzi, że nie ma gwarancji, że takiemu 
scenariuszowi można byłoby zapobiec. Uważa ona również, że także stosowanie pestycydów 
stanowi znaczące zagrożenie. Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa wytwarzające te 
produkty konsekwentnie zaprzeczają, jakoby były one toksyczne, jest poważnie 
zaniepokojona tym, jak firmy te postępują z produkowanymi przez nie również organizmami 
zmodyfikowanymi genetycznie. Składająca petycję dostrzega podobne ryzyko także 
w stosowaniu nanocząsteczek. Zwraca się o zawieszenie badań nad GMO, pestycydami 
i nanocząsteczkami oraz sprzeciwia się ich rozprzestrzenianiu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Organizmy zmodyfikowane genetycznie
Zbiór zasad Unii Europejskiej regulujący uprawę GMO i używanie żywności lub paszy 
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zawierającej GMO ma na celu ochronę zdrowia konsumentów i ochronę środowiska. 
Pierwsze europejskie ramy prawne przyjęto na początku lat 90. i wzmocniono je poprzez 
przyjęcie dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Na mocy tych ram regulacyjnych Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), złożony z niezależnych naukowców wysokiego 
szczebla, odpowiada za ocenę jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń związanych 
z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy 
naukowej. GMO może zostać zatwierdzone jedynie wtedy, gdy taka ocena okaże się 
pozytywna. Obecnie tę procedurę zatwierdzania uważa się za jedną z najbardziej 
restrykcyjnych i kompleksowych dla wnioskujących w sprawie GMO na całym świecie. 
Faktycznie Komisji nie są znane żadne przypadki szkód wyrządzonych dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt od czasu wprowadzenia GMO na światowy rynek w połowie lat 90. 
Poza swoimi działaniami w ramach oceny bezpieczeństwa i zatwierdzania produktów 
zmodyfikowanych genetycznie od 1982 r. Komisja Europejska za pomocą programów 
ramowych w zakresie badań sfinansowała ponad 130 przedsięwzięć dotyczących badań nad 
ogólnym bezpieczeństwem biologicznym organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 
W żadnym z tych przedsięwzięć badawczych, w których uczestniczyło ponad 
500 niezależnych europejskich i międzynarodowych zespołów badawczych, nie stwierdzono, 
że GMO są obarczone większym ryzykiem niż tradycyjne lub organiczne rośliny. Wyniki 
tych przedsięwzięć badawczych zostały opublikowane i są dostępne na 
stronach:http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ i

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 
W miarę postępu nauki bezpieczeństwo biologiczne GMO jest poddawane ocenie w ramach 
obecnych i przyszłych przedsięwzięć badawczych finansowanych przez UE.
Poza badaniami nad bezpieczeństwem biologicznym GMO inne przedsięwzięcia w ramach 
programów ramowych w zakresie badań również przyczyniają się do tworzenia bardziej 
fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania systemów biologicznych, co pozwala 
zmierzyć się dziś z głównymi globalnymi wyzwaniami. Do tych wyzwań należy na przykład 
walka z wirusem HIV, a w ramach przedsięwzięcia Pharma-Planta1poczyniono w tej 
dziedzinie znaczny postęp, który pozwoli w przyszłości zapobiegać przenoszeniu się tej 
choroby. 

Wprowadzenie do obrotu i wykorzystywanie pestycydów do ochrony roślin w Unii podlega 
kompleksowej ocenie ryzyka, którą przeprowadza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) w oparciu o restrykcyjne procedury zatwierdzania. W przeszłości 
w dyrektywie 91/414/EWG określono ramy prawne, w których przewidziano, że do obrotu 
mogą zostać wprowadzone tylko substancje, w przypadku których wykazano, że ich użycie 
jest bezpieczne dla zdrowia ludzi, łącznie z ich pozostałościami w łańcuchu żywności, dla 
zdrowia zwierząt i środowiska. 

W międzyczasie przedmiotowa dyrektywa została zastąpiona rozporządzeniem 
(UE) nr 1107/2009, w którym wymogi zostały zwiększone. Przewidziano w nim między 
innymi, że substancje rodzące szczególne obawy, takie jak substancje rakotwórcze, 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40.
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mutagenne, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i substancje 
działające szkodliwie na rozrodczość nie mogą zostać zatwierdzone, chyba że narażenie na 
nie ludzi jest nieistotne. W przedmiotowym rozporządzeniu ustanawia się także mechanizm 
zastępowania bardziej toksycznych pestycydów przez ich bezpieczniejsze (w tym 
niechemiczne) odpowiedniki.

Nanocząsteczki

Nanocząsteczki określa się najczęściej jako cząsteczki o rozmiarze od 1 do 100 nm. Jako takie 
nanocząsteczki występują naturalnie w środowisku, są efektem ubocznym działalności 
ludzkiej lub są wytwarzane celowo. Obejmują one bardzo szeroką gamę produktów, od 
emulsji i substancji naturalnych do wysoce zaawansowanych produktów farmaceutycznych 
oraz od składników farby obecnych na rynku od dziesięcioleci aż do nowo powstałych 
materiałów służących ochronie środowiska (środki zaradcze, oszczędność energii itd.).
Na przykład dzięki nanotechnologii możliwe jest wczesne zdiagnozowanie chorób 
przewlekłych oraz ulepszenie urządzeń służących do poprawy słuchu i wzroku, dzięki którym 
można zwiększyć jakość życia osób starszych. Dzięki przedsięwzięciu NANOEAR 
opracowano leczenie chorób ucha wewnętrznego przy użyciu nanocząsteczek, które są łatwe 
do zlokalizowania i wykrycia, biodegradowalne oraz zawierają kontrolowany mechanizm 
uwalniający lek, co stanowi rewolucję w dziedzinie leczenia chorób ucha wewnętrznego. 
W dziedzinie energii nanotechnologie są wykorzystywane, aby opracować baterie o wysokiej 
wydajności energetycznej oraz cząsteczki paliwa silnikowego i lekkie samochody, co 
umożliwiłoby tym samym rozwój w kierunku niskoemisyjnego systemu transportu.

Bezpieczny i odpowiedzialny rozwój nanotechnologii to polityka, która była kontynuowana 
przez ostatnie lata. W tym celu od 2004 r. sfinansowano około 40 przedsięwzięć z zakresu 
nanobezpieczeństwa, co stanowiło łączną inwestycję w wysokości 185 mln EUR (z czego 
130 mln EUR pochodziło z budżetu 6PR i 7PR). Do tej pory nie ma jednoznacznych 
dowodów na to, że nanomateriały ogólnie są bardziej niebezpiecznie od istniejących 
produktów. Jednak wciąż potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy istnieją 
potencjalnie niebezpieczne nanomateriały, na których działanie są narażeni ludzie 
i środowisko, oraz w jaki sposób można ograniczyć związane z nimi zagrożenia. Osiągnięcia 
naukowe tych przedsięwzięć są rozpowszechniane w postaci publikacji naukowych oraz 
poprzez coroczne publikacje kompendium zespołu ds. nanobezpieczeństwa 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).
Komisja Europejska kontynuuje spójne podejście regulacyjne, którego punktem 
kulminacyjnym jest trwający przegląd opracowań dotyczących nanomateriałów w istniejącym 
prawodawstwie. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy i jak ich wdrożenie powinno zostać 
przyjęte, biorąc pod uwagę najnowsze potwierdzone wyniki badań naukowych. 
Wniosek

Podsumowując, obecne unijne ramy prawne dotyczące zatwierdzenia GMO są uważane za 
najbardziej restrykcyjne i kompleksowe na całym świecie, łącznie ze stosowanymi zasadami 
i procedurami ustanowionymi dla oceny zagrożenia GMO. W badaniach nad 
bezpieczeństwem biologicznym finansowanym prze UE przez ostatnie 25 lat nie wykazano, 
że GMO są bardziej ryzykowne od upraw tradycyjnych lub organicznych. Wreszcie niewielka 
liczba przykładów pokazuje niezwykłe korzyści, jakie w pewnych sytuacjach może przynieść 
GMO. 
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W odniesieniu do wytwarzania nanocząsteczek i nanomateriałów nowe technologie, które je 
wykorzystują, są nierozerwalnie związane z nowymi korzyściami, jakie mogą one przynieść 
społeczeństwu. Jednak, jak to bywa z wszelkimi nowymi technologiami, trzeba należycie 
uwzględnić każde możliwe zagrożenie. Podejście polegające na zarządzaniu ryzykiem, które 
jest obecnie realizowane, służy zapewnieniu, że stosuje się efektywne środki ostrożności 
w stosunku do zagrożeń związanych z nowymi technologiami, oraz ma na celu uniknięcie 
ponoszenia nieprzewidzianych i szkodliwych konsekwencji dla innowacyjnych konsumentów 
i wytwarzanych produktów. 


