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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0343/2012, którą złożyła Wiebke Reinhardt (Niemcy) 
wraz z 2 504 podpisami, w sprawie jednolitego oznakowania żywności i 
środków spożywczych zmodyfikowanych genetycznie

Petycja 0807/2012, którą złożył Michael Groß-Hardt (Niemcy) w sprawie 
etykietowania żywności 

1. Streszczenie petycji 0343/2012

Składająca petycję domaga się wprowadzenia jednolitego oznakowania żywności i środków 
spożywczych zmodyfikowanych genetycznie, jak również produktów wytwarzanych na bazie 
tej żywności. Ocenia, że w celu ochrony zdrowia publicznego należy dążyć do całkowitej 
przejrzystości w ramach informowania konsumentów o zawartości w produktach składników 
zmodyfikowanych genetycznie. Należy też przekazywać informacje dotyczące wpływu 
na zdrowie inżynierii genetycznej stosowanej w odniesieniu do żywności i środków 
spożywczych, a badania naukowe w tej dziedzinie powinny obejmować przynajmniej 
dwa pokolenia. Składająca petycję jest zdania, że udzielanie niewystarczających informacji 
stanowi zagrożenie dla prawa do integralności cielesnej.

Streszczenie petycji 0807/2012

Składający petycję apeluje o wyraźne etykietowanie żywności przy użyciu dużych 
czerwonych liter, tak aby informować konsumentów o obecności składników 
zmodyfikowanych genetycznie i/lub „nanomateriałów”, umożliwiając im dokonywanie 
świadomego wyboru. Składający petycję przekonuje, że przedstawiono niewystarczające 
dowody nieszkodliwości GMO i nanotechnologii, a to prowadzi do wykorzystywania 
większych ilości pestycydów. Wyraża on też zaniepokojenie w związku z możliwym 
skażeniem upraw wolnych od GMO nasionami z pobliskich pól, na których prowadzi się 
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uprawy GMO. Składający petycję przekonuje, że obecność GMO i nanomateriałów w 
żywności jest niepożądana i zbędna.

2. Dopuszczalność

0343/2012: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2012 r.
0807/2012: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 października 2012 r. Zwrócono 
się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)
Komisja przywiązuje dużą wagę do tego, by żywność i pasza modyfikowane genetycznie były 
dopuszczane do obrotu tylko wówczas, gdy nie mogą one przynieść szkody zdrowiu ludzi i 
zwierząt lub środowisku naturalnemu. W tym celu w prawodawstwie UE zawarto dobrze 
zdefiniowane ramy regulacyjne dotyczące GMO, a w szczególności rozporządzenie (WE) nr 
1829/20031 i dyrektywę 2001/18/WE2 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z tymi 
ramami wszelkie organizmy modyfikowane genetycznie, zanim zostaną wprowadzone do 
obrotu w UE muszą zostać poddane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) szczegółowej ocenie bezpieczeństwa przewidującej możliwie najwyższe normy w celu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Państwa członkowskie również 
odgrywają ważną role w ocenie tych zagrożeń.

Należy podkreślić, że oprócz danych dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych przez 
wnioskodawcę EFSA analizuje również i bierze pod uwagę badania, które zostały 
opublikowane w celu przeprowadzenia oceny zagrożeń. Proces ten pozwala zapewnić 
uwzględnienie przez EFSA odpowiednich danych przy wyciąganiu wniosków dotyczących 
bezpieczeństwa GMO. Komisja może także zwrócić się do EFSA o dokonanie oceny wszelkich 
niezależnych badań, na które zwróciła uwagę po przyjęciu opinii naukowej. Ponadto ocena 
potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska nie kończy się na procedurze wydawania 
pozwoleń. W istocie od chwili, gdy organizm modyfikowany genetycznie uzyskał pozwolenie 
na wykorzystanie w żywności, paszy lub hodowli, monitorowane są jego potencjalne skutki dla 
środowiska – nawet te nieprzewidziane. Wyniki tego monitorowania są oceniane, aby 
stwierdzić, czy należy dokonać weryfikacji pozwolenia.

Należy również sprecyzować, że uprawa zmodyfikowana genetycznie tolerująca herbicydy 
jest stworzona w taki sposób, by posiadać odporność na dany środek chwastobójczy. Nie 
zakłada to jednak, że spryskiwanie upraw tolerujących herbicydy będzie częstsze niż 
spryskiwanie upraw tradycyjnych. Ponadto nie dopuszczono uprawy żadnych roślin 
tolerujących herbicydy w Unii Europejskiej, w związku z czym nie można czerpać z 
praktycznych doświadczeń dotyczących potencjalnych skutków, jakie uprawy te mogą mieć 
w kontekście użycia ogólnej ilości środków chwastobójczych. Należy jednak zaznaczyć, że 
podczas oceny zagrożeń, jakie rośliny modyfikowane genetycznie mogą nieść dla upraw, 
                                               
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
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ocena oddziaływania na środowisko (natychmiastowego, opóźnionego, bezpośredniego i 
pośredniego) poszczególnych stosowanych technik zarządzania, w tym zmiany praktyk w 
zakresie stosowania herbicydów, stanowi część tego procesu i jest brana pod uwagę przy 
wydawaniu pozwolenia. 

Komisja zgadza się ze składającymi petycję, że istnieje konieczność właściwego 
poinformowania konsumentów o obecności dopuszczonych do stosowania organizmów 
modyfikowanych genetycznie w paszy i żywności, co pozwoli im na dokonanie świadomego 
wyboru o ewentualnym nabyciu danego produktu. Prawodawstwo dotyczące organizmów 
modyfikowanych genetycznie gwarantuje już szczegółowe informowanie konsumentów o 
obecności GMO w paszy i żywności. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 stanowi, że 
wszelkie produkty zawierające organizmy modyfikowane genetycznie, składające się lub 
wyprodukowane z nich są odpowiednio znakowane. Wyjątek stosuje się jedynie do paszy lub 
środków spożywczych zawierających materiał, który zawiera, składa się lub jest 
wyprodukowany z GMO w części nie większej niż 0,9% składników żywności lub paszy 
rozpatrywanych odrębnie, lub żywności zawierającej jeden składnik z zastrzeżeniem, że jego 
występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie. 

Ustawodawca postanowił, że rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 ma zastosowanie wyłącznie 
do żywności i paszy wyprodukowanej z organizmów modyfikowanych genetycznie, nie zaś 
do żywności i paszy wyprodukowanej przy wykorzystaniu tych organizmów. Czynnikiem 
determinującym jest to, czy materiał pochodny źródłowego składnika modyfikowanego 
genetycznie jest obecny w żywności i paszy. Dlatego też produkty wytworzone ze zwierząt 
karmionych GMO, takie jak jaja, mięso czy nabiał, nie podlegają wymogom stosowanym 
przy udzielaniu pozwolenia ani wymogom dotyczącym oznaczenia zawartym w tym 
rozporządzeniu (motyw 16). W następstwie petycji z 2007 r. przedstawionej przez organizację 
pozarządową Greenpeace, w której wzywa ona do oznaczenia produktów pozyskanych ze 
zwierząt karmionych GMO, Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o wyjaśnienia, czy transgeny lub ich produkty mogą 
przeniknąć do tkanek lub produktów zwierzęcych, w związku z tym, co dzieje się z 
rekombinacyjnym białkiem i DNA w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych 
W dniu 19 lipca 2007 r. po dogłębnej analizie istniejących dowodów naukowych EFSA 
opublikował oświadczenie1, w którym stwierdził, że: 

 biologicznie aktywne geny i proteiny to powszechnie występujące w różnych ilościach 
składniki żywności i paszy; po przyjęciu pokarmu w przewodzie pokarmowym 
zwierząt obserwowany jest szybki rozpad na krótkie fragmenty DNA lub peptydu;

 dotychczas duża liczba badań doświadczalnych z udziałem zwierząt hodowlanych 
wykazała, że w tkankach, płynach czy produktach jadalnych od zwierząt, takich jak 
kurczaki, bydło, świnie czy przepiórki, nie wykryto fragmentów rekombinacyjnego 
DNA czy protein pochodzących z genetycznie zmodyfikowanych roślin. 

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że należy utrzymać obecne podejście ustawodawcze. 
Prawodawstwo UE nie zabrania jednak stosowania oznaczeń „nie zawiera GMO” 
wskazującego, że środki spożywcze nie zawierają roślin modyfikowanych genetycznie lub że 
nie były wytwarzane przy użyciu GMO, z zastrzeżeniem, że są one zgodne z ogólnymi 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
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zasadami etykietowania żywności (dyrektywa 2000/13/WE1). Takie oznaczenia są obecnie 
wprowadzane w wielu państwach członkowskich i Komisja rozpoczęła badanie na ten temat, 
by lepiej zrozumieć zakres i charakterystykę tego oznakowania w UE i ocenić potrzebę 
ewentualnej harmonizacji w tej dziedzinie. Wyniki tego badania zostaną opublikowane na 
początku 2013 r.
Komisja zgadza się ze składającymi petycję, że uprawy tradycyjne i ekologiczne powinny być 
chronione przed łączeniem ich z organizmami modyfikowanymi genetycznie. Troska ta jest 
odzwierciedlona w przepisach dotyczących GMO, jako że art. 26a dyrektywy 2001/18/WE2

stanowi, że państwa członkowskie mogą przyjąć stosowne środki w zakresie współistnienia 
upraw w celu uniknięcia niezamierzonego wystąpienia GMO w uprawach tradycyjnych i 
ekologicznych. W lipcu 2010 r. Komisja opublikowała zalecenie w sprawie wytycznych w 
zakresie opracowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw3, a 
Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw (ECoB) wspiera państwa członkowskie w 
formułowaniu i wdrażaniu środków umożliwiających takie współistnienie.

Komisja jest także świadoma, że wielu obywateli Europy jest zaniepokojonych uprawami 
organizmów modyfikowanych genetycznie w UE z powodów niekoniecznie związanych z 
bezpieczeństwem. Dlatego też w lipcu 2010 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący 
rozporządzenia umożliwiającego państwom członkowskim wprowadzenie zakazu lub 
ograniczenie upraw GMO na części lub całości ich terytorium z powodów innych niż 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska4. Wniosek jest obecnie rozpatrywany przez Parlament 
Europejski i Radę.
Obecność nanomateriałów w żywności
Nanomateriały techniczne celowo włączone do żywności w procesie produkcji, 
przygotowania lub przetwarzania muszą być bezpieczne, gdy są wprowadzane do obrotu w 
UE, w myśl rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego5.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 258/97 w sprawie nowej żywności i 
nowych składników żywności, składniki takie jak nanomateriały techniczne – wytworzone w 
procesie produkcji niestosowanym w maju 1997 r. – w przypadku gdy proces ten powoduje 
znaczne zmiany składu lub struktury, wymagają zatwierdzenia przed wprowadzeniem do 
obrotu na rynek UE w oparciu o naukową ocenę ryzyka.
Komisja zgadza się ze składającymi petycję, że należy informować konsumentów o obecności 
nanomateriałów w żywności. Potrzeba ta została uwzględniona w nowym rozporządzeniu 
(UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności6, 
które to rozporządzenie wejdzie w życie dnia 13 grudnia 2014 r. Rozporządzenie to stanowi 
szczegółowo, że wszystkie składniki obecne w formie „nanomateriałów technicznych” muszą 
zostać wyraźnie wskazane w wykazie składników oraz że po nazwie takich składników 

                                               
1 Dyrektywa 2000/13/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, 

prezentacji i reklamy środków spożywczych Dz.U. L 109 z 6.5.2000.
2 Dz.U. L 106 z 17.4.2001.
3 Dz.U. C 200/1 z 22.7.2010.
4 COM(2010) 375 final, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
5 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
6 Dz.U. L 304 z 22.11.11, s. 18.
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należy umieścić w nawiasie słowo „nano”1. Aby zapewnić czytelność obowiązkowych 
informacji widniejących na opakowaniach żywności lub etykietach do nich dołączonych, 
rozporządzenie wymaga, by minimalny rozmiar czcionki wynosił 1,2 mm oraz 0,9 mm dla 
opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia lub etykieta ma rozmiar 
mniejszy niż 80 cm2.
Podsumowując, Komisja pragnie raz jeszcze podkreślić, że zobowiązuje się w pełni do 
zapewnienia bezpieczeństwa organizmów modyfikowanych genetycznie dla zdrowia i 
środowiska. Europejski proces oceny ryzyka jest uznawany za jeden z najbardziej 
rygorystycznych na świecie. Prawodawstwo europejskie wymaga również, by produkty 
zawierające GMO, składające się lub wyprodukowane z nich były wyraźnie oznaczane. 
Dlatego też na podstawie przedstawionych wyżej środków Komisja uznaje, że prawa 
konsumentów do bezpieczeństwa i przejrzystych informacji dotyczących GMO są w pełni 
zapewnione. 
W odniesieniu do nanotechnologii Komisja uważa, że nowe rozporządzenie (UE) nr 
1169/2011 ustanawia kompleksowe ramy prawne, które regulują budzące obawy kwestie 
przedstawione przez składających petycję.

                                               
1 Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.


