
37Unia	Europejska.pl	Nr	5	(222)	2013

39	European	Commission,	EU-Central America. Trade Relations 
under…,	op.	cit.

40	Szczegółowy	zakres	liberalizacji	i	wyłączeń	z	tego	procesu	
został	zawarty	w	Aneksach	X	i	XI	umowy.	

41	European	Commission,	EU-Central America. Trade Relations 
under…,	op.	cit.

42	L.	Barrot.,	S.M.	Cas,	A.	Swiston,	Central America…,	op.	cit.

43 Gesetz zu dem Abkommen vom 29. Juni 2012 zur Gründung 
einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitglieds-Staaten einerseits und Zentralamerika andererseits,	
367/1/13.

44	 Latin	American	Mining	Monitoring	Programme	–	 LAMMP,	
EU-Central America agreement: International statement, 
http://lammp.org/?p=2982

45	 AFP,	 Ratification de l’accord d’association entre l’UE et 
l’Amérique centrale,	11.12.2012.

46	W	odniesieniu	do	importowanych	towarów	produkowanych	
na	terytorium	państwa	Ameryki	Środkowej	kraje	Unii	Europejskiej	
przyjęły	zasadę	wzajemnego	uznawania	(principle of mutual reco-
gnition).

47 Manifiesto: No a la ratificación de Acuerdos Unión Europea,	
Minga	Informativa	de	Movimientos	Sociales	26.10.2010.

48 Assessing the Economic Impact of the Trade Pillar…,	op.	cit.

49	W	odniesieniu	do	Unii	Europejskiej	spadek	ten	będzie	bar-
dziej	widoczny	jedynie	w	przypadku	produkcji	cukru	(na	poziomie	
-2,0%).

50	Wzrost	 ten	 dotyczy	 jedynie	Ameryki	 Środkowej	 (o	 5,9%).	
W	przypadku	eksportu	z	Unii	Europejskiej	prognozowany	jest	nie-
znaczny	spadek	o	1,3%,	co	ma	być	wynikiem	przesunięć	w	eks-
porcie	z	UE	na	rzecz	większej	intensywności	w	handlu	artykułami	
przemysłowymi.

51	 Między	 innymi	 Morley	 i	 Piñero	 (2007);	 Hinojosa-Ojeda	
(2004);	Rojas-Romagosa	i	Rivera	(2007).

52	 G.	 Mazur,	 Powszechny system preferencji celnych UE - 
w kierunku nowych rozwiązań,	(w:)	Handel i inwestycje w semi-
globalnym otoczeniu,	 J.	Rymarczyk,	M.	Domiter,	W.	Michalczyk	
(red.),	Uniwersytet	Ekonomiczny	we	Wrocławiu,	2012.

n

STREFA WOLNEGO HANDLU UE–USA 
W DZIEDZINIE GOSPODARKI 
ŻYWNOŚCIOWEJ. PROBLEMY ODMIAN 
GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH 

Janusz Rowiński*

Barierą,	 która	 może	 zakłócić	 funkcjonowanie	 strefy	
wolnego	 handlu	 UE	 –	 USA	 w	 dziedzinie	 gospodarki	
żywnościowej	jest	kwestia	odmian	genetycznie	modyfi-
kowanych.	Ze	względu	na	brak	miejsca	nie	omówiono	
jej	w	artykule	poświęconym	instrumentom	ochrony	ryn-
ków	 rolno-żywnościowych1.	 W	 klasyfikacji	 TRAINS	
barierę	tę	(nazywaną	w	dalszym	ciągu	„barierą	GMO”),	

należącą	 do	 barier	 sanitarnych	 i	 fitosanitarnych,	 zdefi-
niowano	następująco:	„Przepisy	regulujące	problematy-
kę	 żywności	 i	 pasz	 wyprodukowanych	 z	 organizmów	
genetycznie	 zmodyfikowanych	 oraz	 żywności	 i	 pasz,	
w	skład	których	wchodzą	organizmy	genetycznie	zmo-
dyfikowane”2.	Tę	definicję	uzupełniono	o	przepisy	regu-
lujące	problematykę	odmian	uzyskiwanych	za	pomocą	
inżynierii	 genetycznej	 (w	 dalszym	 ciągu	 określanych	
skrótem	„odmiany	GM”)3. 

Uwagi wstępne

Inżynieria	genetyczna	(IG)	powstała	w	latach	siedem-
dziesiątych	 XX	 wieku.	 Wykorzystujące	 jej	 osiągnięcia	
prace	w	dziedzinie	hodowli	roślin,	prowadzone	przede	
wszystkim	w	UE	i	w	USA,	doprowadziły	w	latach	dzie-
więćdziesiątych	do	powstania	nowych	odmian	(począt-
kowo	 kukurydzy	 i	 rzepaku,	 a	 następnie	 innych	 roślin	
uprawnych;	por.	tabela	1),	charakteryzujących	się	pew-
nymi	 korzystnymi	 cechami.	Władze	 USA	 i	 UE	 stanęły	
zatem	 wobec	 problemu,	 czy	 dotychczasowe	 przepisy	
i	procedury	regulujące	rejestrację	nowych	odmian	roślin,	
a	także	dopuszczenie	żywności	do	spożycia,	a	pasz	do	
spasania	 mogą	 być	 stosowane	 przy	 rejestracji	 odmian	
GM	i	dopuszczaniu	do	obrotu	żywności	i	pasz	GM	lub	
zawierających	surowce	genetycznie	zmodyfikowane	lub	
wyprodukowanych	z	ziarna,	nasion	 i/lub	 innych	części	
roślin	GM.	Źródłem	wątpliwości	były	(i	są	nadal)	obawy,	
że	metoda	modyfikacji	 genetycznej	 tak	dalece	odbiega	
od	tradycyjnych	metod	hodowli,	że	odmiany	GM	mogą	
być	znacznie	większym,	a	niekiedy	także	niespodziewa-
nym	 zagrożeniem	 środowiska	 naturalnego,	 a	 żywność	
i	 pasze,	 zawierające	 surowce	 GM,	 mogą	 być	 niebez-
pieczne	dla	ludzi	i	zwierząt.	Reprezentanci	tego	poglądu	
uważają,	że	nowe	odmiany	GM	muszą	być	przed	reje-
stracją	badane	znacznie	skrupulatniej	niż	nowe	odmiany	
tradycyjnie.	Znacznie	dokładniejsze	muszą	być	również	
analizy	żywności	 i	pasz	GM	lub	zawierających	organi-
zmy	 genetycznie	 zmodyfikowane	 niż	 żywności	 i	 pasz,	
w	których	składzie	znajdują	się	wyłącznie	surowce	nie-
zmodyfikowane.

Przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych 

Dyskusja,	czy	techniki	przenoszenia	genu	do	innego	
organizmu	 są	 bezpieczne,	 rozpoczęła	 się	 w	 środowi-
skach	naukowych	już	w	latach	siedemdziesiątych	XX	w.	
Początkowo	 związana	 była	 z	 obawami,	 że	 zmodyfiko-
wane	szczepy	bakterii	mogą	wyprzeć	szczepy	naturalne.	
Wysuwano	 również	 sugestie,	 że	 przenoszenie	 genów	
wirusów	 może	 spowodować	 wzrost	 zachorowań	 na	
nowotwory.	Później	dyskusja	objęła	wszystkie	zagadnie-
nia	związane	z	IG	i	w	USA	doprowadziła	do	powołania	
przez	 administrację	 federalną	 grupy	 roboczej,	 która	
miała	zaproponować	ogólne	zasady,	jakie	będą	obowią-
zywały	w	sferze	biotechnologii.	Grupa	robocza	opubli-
kowała	wyniki	swej	pracy	w	1986	roku.	Wprawdzie	była	
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to	jedynie	opinia,	ale	miała	silny	wpływ	na	politykę	USA	
w	dziedzinie	biotechnologii,	w	tym	także	na	rozwiąza-
nia	prawne.	Szczególne	znaczenie	miało	sformułowanie	
przez	grupę	roboczą	dwóch	następujących	zasad:	
1. Istniejące	w	USA	przepisy	umożliwiają	administracji	

państwowej	skuteczną	kontrolę	problemów	biotech-
nologii.	Nie	są	zatem	potrzebne	zmiany	prawa	(nie	
wykluczono	jednak,	że	w	przyszłości	mogą	być	nie-
zbędne	nowe	rozwiązania	legislacyjne).	

2. Oceny,	 czy	produkty,	 uzyskane	metodą	 IG	 są	bez-
pieczne,	 powinny	być	wynikiem	analiz	 ich	właści-
wości,	a	nie	metod,	za	pomocą	których	zostały	uzy-
skane	(zasada	ta	jest	często	charakteryzowana	okre-
śleniem	„przepisom	podlega	produkt,	a	nie	metoda	
jego	uzyskania”).

Dalsze	badania,	na	których	zostały	oparte	opubliko-
wane	pod	 koniec	 lat	 dziewięćdziesiątych	 opinie	Naro-
dowej	Akademii	Nauk	(National Academy of Sciences	–	
NAS)	oraz	Narodowej	Rady	Badań	Naukowych	 (Natio-
nal Research Council	 –	 NRC),	 potwierdziły	 słuszność	
stanowiska	 grupy	 roboczej.	 Zgodnie	 z	 tymi	 opiniami	
odmiany,	żywność	i	pasze	GM	nie	stanowią	w	zasadzie	
większego	zagrożenia	 środowiska	naturalnego	oraz	nie	
stanowią	 większego	 niebezpieczeństwa	 dla	 zdrowia	
ludzi	i	zwierząt	niż	odmiany	uzyskane	metodami	trady-
cyjnymi	 oraz	 żywność	 i	 pasze	 nie	 zawierające	 surow-
ców	GM	(założono	przy	tym,	że	zarejestrowane	odmia-
ny	tradycyjne,	a	także	dopuszczona	do	sprzedaży	pasza	
i	 żywność	 również	 zawiera	 substancje	 toksyczne	 i/lub	
alergenne,	ale	w	ilościach	nie	stanowiących	zagrożenia	
dla	zdrowia	ludzi	i	zwierząt).	Podstawowe	trzy	wnioski,	
opublikowanych	wówczas	opinii,	na	których	opierają	się	
obecnie	 wszystkie	 szczegółowe	 przepisy	 i	 procedury	
amerykańskie	są	następujące:	
1. Wszystkie	metody	zmieniające	genom,	również	tra-

dycyjne,	mogą	doprowadzić	 do	powstania	 produk-
tów,	stwarzających	zagrożenie	dla	środowiska,	ludzi	
i	zwierząt.

2. Prawdopodobieństwo	 wytworzenia	 za	 pomocą	
metody	biotechnologicznej	produktu	 stwarzającego	
zagrożenie	 nie	 jest	 większe	 niż	 przy	 stosowaniu	
metod	tradycyjnych.

3.	 Podstawą	 oceny	 zagrożeń	 powinny	 być	 przede	
wszystkim	właściwości	uzyskanego	produktu.	

Konsekwencją	tych	wniosków	jest	potwierdzenie	opi-
nii	grupy	roboczej,	że	badania	odmian	GM	oraz	analizy	
żywności	i	pasz	GM,	przed	ich	dopuszczeniem	do	obro-
tu,	 powinny	 być	 dokonywane	 zgodnie	 z	 dotychczas	
obowiązującymi	 przepisami	 i	 procedurami,	 i	 że	 nowe	
rozwiązania	nie	są	potrzebne.	Zwrócić	należy	uwagę,	że	
prawo	żywnościowe	USA,	którego	podstawowe	zasady	
zostały	sformułowane	w	federalnej	ustawie	o	żywności,	
środkach	leczniczych	i	kosmetykach	(Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act),	a	szczegółowe	w	przepisach	niższe-
go	 rzędu,	 jest	 bardzo	 restrykcyjne	 i	 stanowi	 m.in.,	 że	
żywność	 i	 pasze	 dopuszczone	 do	 obrotu	 nie	 mogą	
zagrażać	zdrowiu	ludzi	i	zwierząt.

Omawianą	 problematyką4	 zajmują	 się	 obecnie	
w	USA	trzy	instytucje	federalne:	1)	Ministerstwo	Rolnic-
twa	 (United States Department of Agriculture –	USDA),	
2)	Urząd	Żywności	i	Leków	(Food and Drug Administra-
tion	–	FDA),	3)	Agencja	Ochrony	Środowiska	 (Environ-
mental Protection Agency	–	EPA).	Nadzór	nad	nowymi	
odmianami	GM	sprawuje	Ministerstwo	Rolnictwa5. Nad-
zorowi,	 który	 polega	 przede	 wszystkim	 na	 udzielaniu	
zezwoleń	 na	 niektóre	 czynności,	 podlegają	 wszystkie	
odmiany,	mające	 status	 kontrolowanych	 (regulated sta-
tus).	Zezwolenia	(w	niektórych	przypadkach	tylko	powia-
domienia	organu	nadzorującego)	wymaga	import	odmia-
ny	 kontrolowanej,	 jej	 „eksport”	 do	 innego	 stanu,	 prze-
prowadzenie	 doświadczeń	 polowych	 (uwolnienie	 do	
środowiska	 w	 celach	 doświadczalnych)	 uraz	 uprawa	
(uwolnienie	 do	 obrotu).	 Nadzór	 ustaje,	 gdy	 odmiana	
uzyskuje	status	niekontrolowanej	(non-regulated status).	
W	przypadku	odmian	GM	zniesienie	nadzoru	następuje	
po	przedłożeniu	przez	twórcę	odmiany	albo	inne	mają-
ce	 do	 niej	 prawa	 osoby	 lub	 instytucje	 sprawozdania	
z	 badań,	 z	 których	 wynika,	 że	 wyhodowana	 odmiana	
GM	nie	stanowi	większego	zagrożenia	dla	roślin	upraw-
nych	 niż	 wzorcowa	 (equivalent)	 odmiana	 tradycyjna.	
Odmiany,	które	przeszły	pomyślnie	te	badania	nie	pod-
legają	 nadzorowi	 i	 –	 jeżeli	 przejdą	 pomyślnie	 proces	
rejestracji	 –	 mogą	 być	 bez	 ograniczeń	 uprawiane	 na	
obszarze	USA.

Jeśli	 cechą	 charakterystyczną	 nowej	 odmiany,	 uzy-
skanej	metodą	IG,	jest	produkcja	bioinsektycydu6,	chro-
niącego	ją	przed	niektórymi	szkodnikami	(plant-incorpo-
rated protectant),	 odmiana	 podlega	 kontroli	 Agencji	
Ochrony	 Środowiska	 (EPA).	 Agencja	 analizuje,	 czy	
i	jakie	zagrożenie	dla	środowiska	stanowi	znajdująca	się	
w	 roślinie	 substancja	 chroniąca	 odmianę	 oraz	 określa	
maksymalny	bezpieczny	jej	poziom	w	produktach	żyw-
nościowych.	 Natomiast	 EPA	 nie	 ustala,	 czy	 żywność	
i	 pasze,	 produkowane	 z	 takiej	 odmiany	 są	 bezpieczne	
dla	ludzi	 i	zwierząt	oraz	czy	analizowana	odmiana	nie	
stanowi	zagrożenia	dla	innych	roślin,	stając	się	np.	„upo-
rczywym	 chwastem”.	 Za	 kwestię	 pierwszą	 odpowiada	
FDA,	a	drugą	APHIS.	

FDA	jest	tą	jednostką	administracji	USA,	która	kontro-
luje,	czy	żywność	i	pasze,	które	mają	być	dopuszczone	
do	sprzedaży	są	bezpieczne,	czyli	nie	stwarzają	zagroże-
nia	dla	zdrowia	ludzi	i	zwierząt.	Zgodnie	z	zasadą	sfor-
mułowaną	w	1992	roku,	a	więc	jeszcze	przed	wykona-
niem	pierwszych	analiz,	żywność	i	pasze	wyprodukowa-
ne	 z	 surowców	 GM	 lub	 w	 skład	 których	 wchodzą	
surowce	GM	muszą	spełniać	te	same	warunki,	co	żyw-
ność	i	pasze	w	składzie	których	znajdują	się	wyłącznie	
surowce	 niezmodyfikowane	 genetycznie.	 Podstawowa	
metoda	 analizy	 artykułów	 żywnościowych	 i	 pasz	 GM	
polega	 na	 porównaniu	 ich	 składu	 ze	 składem	wzorco-
wych,	 dopuszczonych	 do	 sprzedaży	 odpowiedników	
(counterparts),	 zawierających	 wyłącznie	 surowce,	 uzy-
skane	metodami	tradycyjnymi.	W	analizie	tej	zwraca	się	
szczególną	uwagę	na	obecność	 substancji	 toksycznych	
i	 alergenów	oraz	 na	 poziomy	 składników	 odżywczych	
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oraz	 substancji	 antyżywieniowych.	 Jeśli	 analizowany	
produkt	jest	identyczny	lub	niemal	identyczny	z	wzorco-
wym,	 FDA	 rezygnuje	 z	 dalszych	 jego	 analiz	 również	
wówczas,	gdy	do	 jego	produkcji	użyto	 surowców	GM.	
Natomiast,	jeśli	skład	analizowanego	produktu	GM	różni	
się	 od	 „wzorcowego”	 produktu	 tradycyjnego,	 wykony-
wane	są	dalsze	analizy,	mające	odpowiedzieć	na	pyta-
nie,	czy	produkt	jest	bezpieczny.	

Ważnym,	 choć	 mającym	 zupełnie	 inny	 charakter,	
działaniem	FDA,	które	jest	związane	z	kontrolą	żywno-
ści	 i	 pasz	GM	przed	 ich	dopuszczeniem	do	obrotu,	 są	
nieobowiązkowe	 konsultacje.	 Podczas	 konsultacji	 pra-
cownicy	 FDA	 udzielają	 zainteresowanym	 wskazówek,	
jakich	zmian	należy	dokonać,	aby	żywność	wyproduko-
wana	 z	 surowców,	 uzyskanych	 z	 nowej	 odmiany	 GM	
była	 bezpieczna	 i	 spełniała	wszystkie	 inne	wymagania	
Urzędu.	 O	 konsultację	 mogą	 poprosić	 pracujący	 nad	
nową	odmianą,	gdy	dysponują	dokumentacją,	zawiera-
jącą:	 (1)	 informacje,	czy	pochodzące	z	nowej	odmiany	
GM	 surowce,	 przewidziane	 do	 produkcji	 żywności	
i	pasz,	mogą	być	toksyczne	i	zawierać	alergeny	oraz	(2)	
porównanie	wartości	odżywczej	surowców,	uzyskanych	
w	wyniku	uprawy	odmiany	GM	z	wartością	odżywczą	
surowców	 odmian	 tradycyjnych.	 Przedstawiona	 doku-
mentacja	 jest	 analizowana	 przez	 pracowników	 FDA,	
a	proces	konsultacji	kończy	się,	gdy	wszystkie	dostrzeżo-
ne	przez	nich	problemy	zostały	pomyślnie	rozwiązane.

Odrębną	procedurą	jest	rejestracja	odmiany	w	Urzę-
dzie	Ochrony	Odmian	 Roślin	 (Plant Variety Protection 
Office),	 stanowiącym	 część	 Ministerstwa	 Rolnictwa.	
Procedura	rejestracji	odmian	GM	nie	różni	się	od	proce-
dury	rejestracji	odmian	uzyskanych	metodami	tradycyj-
nymi.	

Z	przeglądu	procedur	przyjętych	w	USA	wynika,	że	
po	 krótkim	 okresie	 wątpliwości	 uznano,	 iż	 żywność	
(a	także	pasze)	wyprodukowana	z	surowców	pochodzą-
cych	 z	 odmian	GM	 lub	 zawierająca	w	 swym	 składzie	
surowce	 GM	 nie	 stanowi	 w	 zasadzie	 zagrożenia	 dla	
życia	i	zdrowia	ludzi	i	zwierząt	większego	niż	żywność	
i	pasza,	której	źródłem	są	odmiany	uzyskane	metodami	
tradycyjnymi.	Poglądy	te	zostały	przyjęte	przez	federalną	
administrację	 już	 na	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	
XX	w.	Ich	logiczną	konsekwencją	jest	procedura	porów-
nywania	 produktów	GM	 przed	 ich	 dopuszczeniem	 do	
obrotu	z	produktami	„wzorcowymi”,	tj.	dopuszczonymi	
do	 obrotu	 produktami	 niezmodyfikowanymi	 genetycz-
nie.	Uznanie	 tej	 procedury	 za	 podstawową	 powoduje,	
że	 decyzje	 o	 dopuszczeniu	 lub	 niedopuszczeniu	 pro-
duktu	do	obrotu	są	oparte	w	większości	przypadków	na	
„twardym”	argumencie.	Jest	nim	analiza,	z	której	wyni-
ka,	że	skład	i	inne	ważne	cechy	produktu	GM	i	produktu	
„wzorcowego”	 są	 identyczne	 lub	 „niemal	 identyczne”.	
Decyzja	o	dopuszczeniu	do	obrotu	 jest	wówczas	auto-
matyczna,	gdyż	badany	produkt	GM	nie	może	stanowić,	
zgodnie	z	przyjętym	założeniem,	większego	zagrożenia	
dla	ludzi	i	zwierząt	niż	znajdujący	się	na	rynku	produkt	
„wzorcowy”.	Ścisłej	kontroli	FDA	podlegają	więc	 tylko	

te,	 niezbyt	 liczne,	 produkty	 GM,	 które	 nie	 przeszły	
pomyślnie	testu	porównawczego.	

W	podobny	sposób	wykonywana	jest	również	przez	
USDA	 –	 APHIS	 znaczna	 część	 nadzoru	 nad	 nowymi	
odmianami	GM	o	 kontrolowanym	 statusie.	 Postępowa-
nie	takie	nie	jest	natomiast	możliwe	przy	ustalaniu,	czy	
nowa	odmiana	jest	szkodliwa	dla	środowiska	naturalne-
go.	 EPA	 musi	 więc	 wykonywać	 szczegółowe	 badania	
każdego	przypadku	(case by case).

Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej

W	dyskusji,	czy	technika	przenoszenia	genu	nie	pro-
wadzi	do	powstania	odmian	niebezpiecznych	dla	ludzi,	
zwierząt	i	środowiska	naturalnego,	uczestniczyli	czynnie	
również	 naukowcy	 europejscy.	 UE	 miała	 więc	 pełną	
świadomość,	 że	 staje	 przed	 koniecznością	 podjęcia	
w	sprawie	inżynierii	genetycznej	ważnych	decyzji.	Przy	
tym	Unia	znajdowała	się	wówczas	w	odmiennej	sytuacji	
niż	Stany	Zjednoczone,	które	miały	instytucje	federalne	
od	dziesięcioleci	zajmujące	się	problematyką	żywności	
bezpiecznej	i	pasz	bezpiecznych,	a	także	rygorystyczne	
prawo	 żywnościowe.	 Tymczasem	unijny	 system	prawa	
żywnościowego	 znajdował	 się	wówczas	 i	 znajduje	 się	
obecnie	 nadal	w	 stadium	 tworzenia,	 a	 pierwsze	 efekty	
prac	nad	nim	opublikowano	na	przełomie	lat	dziewięć-
dziesiątych	XX	w.	i	pierwszej	dekady	obecnego	wieku7. 
Przedtem	współistniały	obok	siebie	nie	zawsze	w	pełni	
zgodne	systemy	prawa	żywnościowego	poszczególnych	
państw	 członkowskich,	 a	 Wspólnota	 interweniowała	
tylko	doraźnie	w	niektórych	sytuacjach,	m	in.	gdy	zagro-
żony	 był	 swobodny	 obrót	 żywnością	 na	 jej	 obszarze8. 
Drugą	różnicą	był	brak	instytucji	unijnych,	zajmujących	
się	 technicznymi	i	administracyjnymi	problemami	żyw-
ności	i	pasz.	Instytucje	te	zaczęto	organizować	dopiero	
w	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku.	

Politycy	 i	 prawnicy	 unijni	 nie	mogli	 zatem,	 inaczej	
niż	amerykańscy,	rozważać,	jakie	zmiany	należy	wpro-
wadzić	w	 unijnym	 prawie	 żywnościowym,	 aby	 rośliny	
genetycznie	 zmodyfikowane	 nie	 stanowiły	 zagrożenia	
dla	środowiska,	a	żywność	i	pasze	GM	były	bezpieczne	
dla	 ludzi	 i	 zwierząt,	ponieważ	 takie	prawo	 jeszcze	nie	
istniało.	W	tej	sytuacji	UE	zdecydowała	się	na	odrębne	
uregulowanie	problematyki	inżynierii	genetycznej.	Było	
to	 chyba	 jedyne	 rozsądne	 rozwiązanie,	 ponieważ	 nie-
które	państwa	członkowskie	już	wprowadziły	do	swoje-
go	prawa	przepisy,	regulujące	m.	in.	zasady	„uwalniania	
odmian	GM	do	środowiska”,	a	w	innych	prace	nad	taki-
mi	przepisami	 były	 zaawansowane.	Zróżnicowanie	 ist-
niejących	i	przygotowywanych	przepisów	było	tak	duże,	
że	mogło	zagrozić	funkcjonowaniu	wspólnego	rynku.	

Dwie	 pierwsze	 dyrektywy,	 regulujące	 podstawowe	
problemy	 organizmów	 genetycznie	 zmodyfikowanych,	
opublikowano	 już	 w	 1990	 roku9.	 W	 jednej	 z	 nich	
(90/220/EWG)	 ustanowiono	 procedury	 uwolnienia	 do	
środowiska	w	celach	badawczych	i	wydawania	zezwo-
leń	na	wprowadzanie	do	obrotu	(placing on the market). 
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Aby	 zapewnić	 sprawne	 funkcjonowanie	 wspólnego	
rynku,	wprowadzono	w	dyrektywie	przepis	(art.	15),	że	
państwa	nie	mogą	zabraniać,	ograniczać	 lub	utrudniać	
handlu	 produktami	GM,	 które	 zostały	 dopuszczone	do	
obrotu	zgodnie	z	jej	przepisami.	Jednakże	już	na	podsta-
wie	 art.	 16	 państwo	 członkowskie	 mogło	 wprowadzić	
przejściowo	zakaz	stosowania	i/lub	sprzedaży	produktu	
GM,	który	 jego	zdaniem	stanowił	 zagrożenie	dla	zdro-
wia	ludzi	lub	środowiska	(ustawodawca	unijny	za	środo-
wisko	uznał	również	rośliny	i	zwierzęta).	

Celem	 przepisów	 unijnych,	 regulujących	 problemy	
organizmów	 genetycznie	 modyfikowanych,	 jest,	 tak	
samo	jak	amerykańskich,	ochrona	środowiska	naturalne-
go	 oraz	 zdrowia	 ludzi	 i	 zwierząt.	 Nie	 wyznaczono	
w	nich	jednak	wyraźnej	granicy	między	produktami	GM,	
które	 stanowią	 zagrożenie	 dla	 zdrowia	 ludzi	 lub	 zwie-
rząt,	 a	produktami	GM,	które	zagrożenia	nie	 stanowią.	
W	 stanowiącej	 integralną	 część	 dyrektywy	 preambule	
stwierdzono	 jedynie,	 że	 „właściwa	 władza	 powinna	
wydać	zezwolenie	jedynie,	gdy	została	przekonana	(has 
been satisfied),	 iż	 uwolnienie	 będzie	 bezpieczne	 dla	
ludzi	 i	 środowiska”.	To	ogólne	sformułowanie	pozosta-
wia	bardzo	szerokie	pole	do	interpretacji,	zwłaszcza	że	
rozważając	kwestię	bezpieczeństwa	„właściwa	władza”	
powinna	uwzględniać	nie	tylko	zagrożenia,	które	mogą	
wystąpić	 obecnie,	 ale	 także	w	 przyszłości	 (foreseeable 
risks delayed).	 Konsekwencje	 takiego	 podejścia	 łatwo	
przewidzieć,	zwłaszcza	że	podejmujący	decyzję	o	wyda-
niu	lub	odmowie	wydania	zezwolenia	ma	świadomość,	
iż	 jest	ona	oparta	na	wnioskach	wynikających	z	analiz	
i	 doświadczeń,	 które	 nie	 dają	 pewności	 (w	 naukach	
doświadczalnych	z	reguły	wnioski	formułuje	się	stosując	
metodę	znaną	w	logice	jako	indukcja	niezupełna;	zawsze	
można	zatem	 twierdzić,	że	zdrowie	 ludzi	 lub	środowi-
sko	jest	zagrożone,	gdyż	dotychczas	wykonane	badania	
nie	wyjaśniają	wszystkich	wątpliwości,	w	tym	nie	zawie-
rają	 dostatecznie	 udokumentowanych	 informacji	
o	zagrożeniach,	które	mogą	wystąpić	w	przyszłości).	

Przepisy	 unijne	 były	 i	 są	 zatem	 oparte	 na	 odmien-
nych	zasadach	niż	amerykańskie,	według	których	zakła-
da	się,	że	żywność	i	pasze	GM	nie	stanowią	większego	
zagrożenia	 dla	 środowiska	 naturalnego	 oraz	 zdrowia	
ludzi	 i	 zwierząt	 niż	 żywność	 uzyskana	 tradycyjnymi	
metodami.	Ze	sformułowań,	znajdujących	się	w	pream-
bule	 dyrektywy	 90/220/EWG	 wynikało,	 że	 legislatorzy	
unijni	uważali	 IG	za	metodę,	która	może	doprowadzić	
do	uzyskania	odmian,	 stwarzających	znacznie	większe	
zagrożenie	 niż	 nowe	 odmiany,	 wyhodowane	 jedną	
z	metod	tradycyjnych.	Dlatego	też	wydanie	zezwolenia	
uzależniono	 od	 udokumentowania	 przez	 składającego	
wniosek	(notification),	że	uprawa	odmiany	GM,	a	także	
wprowadzenie	na	rynek	żywności	i	pasz	GM	lub	zawie-
rających	surowce	GM	nie	stanowi	zagrożenia	dla	środo-
wiska	 oraz	 zdrowia	 ludzi	 i	 zwierząt.	 Dokumentacja,	
którą	musi	składać	zainteresowany	notifier),	była	bardzo	
szczegółowa	(wykaz	dokumentów	i	informacji	znajduje	
się	w	aneksach,	dołączonych	do	dyrektywy)	i	stanowiła	
kolejne	 świadectwo,	 że	 produkty	 GM	 zostały	 w	 UE	

uznane	 za	 wymagające	 szczególnej	 ostrożności,	 gdyż	
mogą	stanowić	poważne	zagrożenie10. 

Ustanowiona	 dyrektywą	 90/220/EWG	unijna	 proce-
dura	udzielania	zezwoleń	na	wprowadzanie	do	obrotu	
GMO	 i	 produktów	 zawierających	 w	 swym	 składzie	
surowce	GM	jest	niezwykle	zbiurokratyzowana.	Zainte-
resowany	składa	wniosek	wraz	z	wymaganą	dokumenta-
cją	 w	 upoważnionej	 instytucji	 (competent authority; 
w	tekście	używa	się	skrótu	CA),	która	sprawdza	(1)	czy	
produkt	uzyskał	uprzednio	zezwolenie	na	uwolnienie	do	
środowiska	w	celach	doświadczalnych,	albo	(jeśli	o	takie	
zezwolenie	się	nie	starano)	czy	przeprowadzono	analizę	
ryzyka,	 wymaganą	 przy	 składaniu	 wniosku	 o	 takie	
zezwolenie,	(2)	czy	produkt	spełnia	wszystkie	wymagane	
standardy	 unijne	 oraz	 (3)	 czy	 została	wykonana	 ocena	
zagrożenia	 środowiska	 (environmental risk assesment).	
Jeśli	 CA	 uzna,	 że	 produkt	może	 być	wprowadzony	 na	
rynek,	przekazuje	akta	sprawy	Komisji	z	pozytywną	opi-
nią.	Komisja	natychmiast	przesyła	dokumentację	wszyst-
kim	CA	we	wszystkich	państwach	członkowskich.	 Jeśli	
w	ciągu	60	dni	CA,	która	wydała	pozytywną	opinię,	nie	
otrzyma	choćby	jednego	sprzeciwu,	wydaje	zezwolenie	
upoważniające	 do	 wprowadzenia	 produktu	 na	 rynek.	
Sprzeciw	 uruchamia	 procedurę	 uzgodnienia,	 która	
powinna	zakończyć	się	w	ciągu	60	dni	od	dnia	rozesła-
nia	informacji	o	wydaniu	pozytywnej	opinii.	Jeśli	uzgod-
nienia	 nie	 kończą	 się	 pomyślnie,	 sprawę	 przejmuje	
Komisja,	 współpracująca	 z	 Komitetem	 składającym	 się	
z	przedstawicieli	państw	członkowskich.	Komisja	przy-
gotowuje	 projekt	 decyzji,	 opiniowany	 przez	 Komitet.	
Jeśli	opinia	Komitetu	 jest	zgodna	z	propozycją	Komisji,	
decyzja	 zostaje	 podjęta,	 przy	 niezgodności	 propozycja	
Komisji	zostaje	przedłożona	Radzie,	która	w	ciągu	trzech	
miesięcy	 decyduje	 kwalifikowaną	 większością,	 czy	
przyjmuje,	 czy	 nie	 przyjmuje	 propozycji	 Komisji.	 Jeśli	
Rada	 nie	 podejmuje	 decyzji	 w	 ciągu	 trzech	 miesięcy,	
wchodzi	w	życie	propozycja	Komisji.	

Okazuje	się	zatem,	że	wystarczy	sprzeciw	właściwej	
władzy	jednego	państwa	członkowskiego,	aby	wydanie	
zezwolenia	 na	wprowadzenie	 do	 obrotu	 zamieniło	 się	
w	skomplikowaną	procedurę,	w	którą	zaangażowane	są	
w	niektórych	przypadkach	najwyższe	władze	UE.	Nieza-
leżnie	od	tego	krytycy	oceniają,	że	procedura	unijna	jest	
niezwykle	restrykcyjna,	a	ponadto	rozpatrywanie	wnio-
sku	może	trwać	nawet	wiele	lat,	gdyż	każde	zapytanie,	
skierowane	do	starającego	się	o	zezwolenie,	powoduje	
wydłużenie	 obowiązujących	 terminów	 rozpatrzenia	
wniosku. 

Przepisy	 dyrektywy	 90/220/EWG	 zostały	 uznane	
przez	różne	wpływowe	środowiska	unijne	za	nieprecy-
zyjne.	 W	 rezultacie	 już	 w	 pierwszej	 połowie	 lat	 90.	
rozpoczęto	prace	nad	jej	nowelizacją11.	Ponadto	więk-
szość	 z	ówczesnych	15	państw	członkowskich	uznała,	
że	dyrektywa	niedostatecznie	chroni	zdrowie	ludzi	i	śro-
dowisko.	 Podczas	 2194	 posiedzenia	 Rady	 (czerwiec	
1999	r.)12	przedstawiciele	pięciu	państw	–	Danii,	Fran-
cji,	Grecji,	Luksemburga	i	Włoch	–	złożyli	deklarację,	że	
niezbędne	 jest	 wprowadzenie	 nowych,	 ostrzejszych	
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i	bardziej	zrozumiałych	(transparent)	przepisów,	zwłasz-
cza	 w	 dziedzinie	 oceny	 zagrożenia	 środowiska,	 gdyż	
obowiązujące	 nie	 uwzględniają	 dostatecznie	 specyfiki	
ekosystemów	europejskich.	Za	niezbędne	uznano	ponad-
to	przygotowanie	kompleksowych	projektów	umożliwia-
jących	 skuteczną	 kontrolę	 GMO	w	 kolejnych	 stadiach	
łańcucha	 żywnościowego	 (traceability),	 a	 także	właści-
we	etykietowanie	GMO	oraz	produktów	zawierających	
GMO.	Jako	jedną	z	przyczyn	uzasadniających	wprowa-
dzenie	 nowych	 przepisów	 podano	 konieczność	 odzy-
skania	zaufania	opinii	publicznej.	W	konkluzji	państwa,	
które	złożyły	deklarację,	stwierdziły,	że	do	czasu	przyję-
cia	 nowych	 przepisów	 będą	 podejmować	 kroki	 unie-
możliwiające	wydawanie	nowych	zezwoleń	na	uprawę	
odmian	GMO	i	wprowadzanie	nowych	produktów	GM	
do	obrotu.	Pięć	państw,	domagających	się	zawieszenia	
wydawania	 zezwoleń,	 dysponowało	 mniejszością	 blo-
kującą,	a	zatem	w	połowie	1999	roku	zostało	wprowa-
dzone	nieformalne	moratorium	na	uwalnianie	GMO	do	
środowiska.	

Na	tym	samym	posiedzeniu	przedstawiciele	siedmiu	
państw	 –	Austrii,	 Belgii,	 Finlandii,	Hiszpanii,	Holandii,	
Niemiec	i	Szwecji	–	złożyli	deklarację,	w	której	stwier-
dzili	 potrzebę	 szybkiej	 nowelizacji	 dyrektywy	 90/220/
EWG.	W	deklaracji	brak	było	stwierdzenia,	że	do	czasu	
wejścia	 w	 życie	 nowych	 przepisów	 będą	 blokować	
wydawanie	 zezwoleń.	 Natomiast	 domagali	 się,	 aby	
w	procesie	wydawania	zezwoleń	na	wprowadzenie	do	
obrotu	 rygorystycznie	 stosować	 zasadę	 przezorności	
(precautionary principle)	oraz	nie	zezwalać	na	wprowa-
dzanie	 do	 obrotu	 produktu	 GM	 dopóki	 nie	 zostanie	
stwierdzone,	że	nie	wywiera	on	niekorzystnego	wpływu	
(there is no adverse effect)	na	środowisko	i/lub	zdrowie	
ludzi.

Posiedzeniu	 Rady	 poświęcono	 tak	 wiele	 uwagi	
z	 trzech	 powodów.	 (1)	 Chociaż	 przepisy	 unijne	 były	
znacznie	bardziej	 restrykcyjne	niż	przepisy	USA,	 to	 aż	
12	 z	 15	państw	 członkowskich	uznało,	 że	 nie	 chronią	
należycie	środowiska	naturalnego	i	zdrowia	ludzi	(jednej	
lub	drugiej	deklaracji	nie	podpisały	jedynie	Irlandia,	Por-
tugalia	i	Wielka	Brytania).	(2)	Na	obie	deklaracje	wyraź-
ny	 wpływ	 miała	 europejska	 opinia	 publiczna,	 coraz	
bardziej	przekonana	o	złowieszczym	wpływie	GMO	na	
środowisko	i	zdrowie	ludzi.	(3)	Deklaracja	pięciu	państw,	
która	 spowodowała	zawieszenie	wydawania	zezwoleń,	
była	 przyczyną	 kilkuletniego	 sporu	między	UE,	 a	 pań-
stwami,	 którym	 zależało	 na	 sprzedaży	 nasion	 odmian	
GM	i	produktów	zawierających	GMO	na	rynku	unijnym.	

Inicjatorem	 ostrej	 reakcji	 państw,	 które	 krytycznie	
oceniały	 postępowanie	 państw	UE	 i	władz	Wspólnoty,	
były	Stany	Zjednoczone.	W	maju	2003	roku	USA	złoży-
ły	 w	 Światowej	 Organizacji	 Handlu	 (WTO)	 wniosek	
o	 zorganizowanie	 konsultacji	 w	 sprawie	 zastosowania	
przez	 UE	 i	 państwa	 członkowskie	 środków	 wpływają-
cych	niekorzystnie	na	eksport	amerykańskich	artykułów	
rolnych	i	żywności13.	USA	stwierdziły,	że	wprowadzone	
przez	UE	w	październiku	1998	roku	de facto moratorium 
na	 wydawanie	 zezwoleń	 ograniczyło	 import	 z	 USA.	

Natomiast	 niektóre	 państwa	 członkowskie	 powinny,	
zdaniem	USA,	 brać	 udział	 w	 konsultacjach,	 ponieważ	
utrzymały	krajowe	zakazy	importu	tych	produktów	bio-
technologicznych	 (a	 także	 handlu	 nimi),	 na	 których	
import	 i	 handel	 zgodziły	 się	władze	UE.	 Zdaniem	 Sta-
nów	Zjednoczonych	wprowadzone	środki	były	niezgod-
ne	 z	 czterema	 porozumieniami	 wielostronnymi	 WTO,	
podpisanymi	przez	UE14.	We	wrześniu	2003	roku	USA	
złożyły	wniosek	o	zorganizowanie	panelu	w	tej	sprawie.	

W	raporcie	końcowym,	przyjętym	przez	Organ	Roz-
strzygania	 Sporów	 (Dispute Settlement Body – DSB)	
w	listopadzie	2006	roku	stwierdzono,	że	w	UE	de facto 
w	okresie	czerwiec	1998	r.	–	wrzesień	2003	r.	obowią-
zywało	moratorium	na	wydawanie	zezwoleń	(UE	nego-
wała	 fakt	 jego	 istnienia).	 Moratorium,	 według	 raportu	
przyjętego	przez	DSB,	było	niezgodne	z	porozumieniem	
SPS,	natomiast	nie	było	niezgodne	z	pozostałymi	poro-
zumieniami	podpisanymi	przez	UE.	W	raporcie	 stwier-
dzono	również,	że	UE	zbyt	długo	rozpatrywała	24	wnio-
ski	o	wydanie	zezwoleń,	co	jest	niezgodne	z	porozumie-
niem	SPS.	Jednakże	i	w	tym	przypadku	nie	stwierdzono	
niezgodności	z	innymi	porozumieniami.	Z	kolei	państwa	
członkowskie,	wprowadzające	krajowe	środki	ochronne	
(safeguard measures),	 postępowały	 również	 niezgodnie	
z	porozumieniem	SPS	ponieważ	zastosowane	środki	nie	
były	oparte	na	ocenie	zagrożeń	(risk assessments),	zgod-
nej	 z	 definicją,	 sformułowaną	 w	 porozumieniu	 SPS.	
W	raporcie	stwierdzono,	że	najprawdopodobniej	wpro-
wadzono	 je	mimo	 braku	 przekonywujących	 dowodów	
naukowych,	iż	zagrożenia	istnieją.

Sprawa	 niewątpliwie	 zakończyła	 się	 rozstrzygnię-
ciem	z	 którego	UE	może	być	 zadowolona,	 gdyż	więk-
szość	zarzutów,	sformułowanych	przez	państwa	doma-
gające	 się	 zwołania	 panelu	 nie	 została	 potwierdzona	
w	orzeczeniu.	W	grudniu	2006	roku	UE	oświadczyła,	że	
zamierza	podporządkować	się	zaleceniom.	Oświadcze-
nie	o	porozumieniu	kończącym	sprawę	USA	i	UE	złoży-
ły	w	styczniu	2008	roku.	

Panel	WTO	świadczy,	że	procedury	stosowane	przez	
UE	są	znacznie	bardziej	restrykcyjne	niż	przyjęte	przez	
wiele	 innych	 państw,	 w	 tym	 także	 przez	 USA.	 Jest	 to	
zatem	 kwestia	 o	 zasadniczym	 znaczeniu	 dla	 płynnego	
i	bez	zahamowań	 funkcjonowania	 strefy	wolnego	han-
dlu	UE–USA	w	sferze	gospodarki	żywnościowej.	Wpraw-
dzie	od	orzeczenia	panelu	minęło	kilka	lat,	ale	stanowi-
ska	 stron	 nie	 uległy	 zmianie.	 Unijne	 przepisy,	 które	
weszły	w	życie	w	pierwszej	dekadzie	XXI	wieku15,	są	co	
najmniej	równie	restrykcyjne,	a	na	pewno	znacznie	bar-
dziej	 uciążliwe	 dla	 starających	 się	 o	 zezwolenia,	 jak	
przepisy	dyrektywy	90/220/EWG.	Dyrektywa	2001/18/WE	
nie	zmieniła	procedury	wydawania	zezwoleń,	wprowa-
dzonej	 dyrektywą	 90/220/EWG.	 Natomiast	 składający	
wnioski	 muszą	 dołączać	 do	 nich	 obecnie	 znacznie	
obszerniejszą	 dokumentację.	 Nasuwa	 się	 pytanie,	 czy	
rzeczywiście	jest	niezbędna,	aby	ocenić	wszystkie	moż-
liwe	 skutki	 wprowadzenia	 do	 obrotu	 odmiany	 GM,	
a	 także	 żywności	 i	 pasz,	 zawierających	 surowce	 GM.	
Kompetentna	odpowiedź	wymaga	 specjalistycznej	wie-
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dzy	 z	 kilku	 dziedzin.	 Rozwiązania	 przyjęte	 w	 USA	
wydają	 się	 świadczyć,	 że	 w	 UE	 mamy	 do	 czynienia	
z	przesadną,	biurokratyczną	ostrożnością.	

Natomiast	ważną	decyzją,	dzięki	której	władze	Unii	
uzyskały	możliwość	zasięgania	opinii	 instytucji	badaw-
czej,	mającej	status	niezależnego	eksperta,	było	powoła-
nie	 do	 życia	 Europejskiego	 Urzędu	 do	 spraw	 Bezpie-
czeństwa	 Żywności	 (European Food Safety Authority	 –	
EFSA)16.	 Instytucja	 ta	 zaczęła	 odgrywać	 ważną	 rolę	
w	unijnej	polityce	wprowadzania	odmian	GM	do	upra-
wy,	a	produktów	GM	do	obrotu.	Wkrótce	 jednak	EFSA	
stała	się	obiektem	niewybrednych	nieraz	ataków	organi-
zacji	ekologicznych,	m.in.	Greenpeace i Friends of Earth,	
ponieważ	 z	 niektórych	 jej	 opinii	 wynikało,	 że	 badane	
przez	nią	odmiany	GM	lub	produkty	GM	nie	zagrażają	
środowisku	oraz	zdrowiu	ludzi	i	zwierząt.	

W	 pierwszej	 dekadzie	 XXI	 w.	 nastąpiło	 wyraźne,	
znacznie	lepiej	widoczne	niż	w	latach	dziewięćdziesią-
tych,	 zróżnicowanie	 stanowisk	 poszczególnych	 państw	
członkowskich17.	 Szczególnym	 przypadkiem	 jest	 Fran-
cja.	Ostatnio	Rada	Stanu	(Conseil d’Etat),	która	w	niektó-
rych	sprawach	pełni	funkcję	najwyższego	sądu	admini-
stracyjnego18,	 unieważniła	 decyzję	 rządu,	 zakazującą	
uprawy	kukurydzy	Monsanto	810	we	Francji19. 

Zaczęły	 również	 narastać	 konflikty	między	 Komisją	
Europejską	 a	 niektórymi	 państwami	 członkowskimi.	
O	tym	jak	ostrą	przybierały	formę	świadczy	wypowiedź	
Marion	 Fischer–Boel,	 Komisarza	 do	 spraw	 Rolnictwa	
w	poprzedniej	kadencji,	charakteryzująca	stosunki	mię-
dzy	 Komisją	 a	 niektórymi	 państwami	 członkowskimi	
w	sprawach	GMO	-	„mam	wrażenie,	że	znalazłam	się	na	
scenie	 telewizyjnego	 serialu	 komediowego”20. O sile 
konfliktu	 świadczą	 przede	 wszystkim	 decyzje	 sześciu	
państw	członkowskich,	które	powołując	się	na	klauzulę	
bezpieczeństwa	(art.	23	dyrektywy	2001/18/WE)	zakaza-
ły	uprawy	niektórych	odmian	GM21	na	swoim	obszarze,	
mimo	 że	 zostały	 dopuszczone	 do	 uprawy	 na	 całym	
obszarze	 UE.	 Rada,	 która	 zajęła	 się	 rozstrzygnięciem	
sporu	w	tej	sprawie	między	Austrią	i	Węgrami	a	Komisją,	
odrzuciła	większością	 kwalifikowaną	propozycje	uchy-
lenia	 zakazów	 uprawy,	 czyli	 uznała	 działania	 państw	
członkowskich	 za	 prawidłowe.	 Tymczasem	 zakazane	
odmiany	w	momencie	dopuszczenia	do	uprawy	spełnia-
ły	unijne	normy	środowiskowe	 i	zdrowotne,	a	później-
sze	ekspertyzy	nie	podważyły	tych	opinii.	Nie	było	więc	
podstaw	do	stosowania	klauzul	ochronnych.	Do	państw,	
w	których	uprawa	przynajmniej	niektórych	odmian	GM	
jest	zakazana	dołączyła	w	2011	roku	Bułgaria,	a	w	2013	
roku	Polska,	która	wprowadziła	zakazy	stosowania	mate-
riału	siewnego	kukurydzy	MON81022	oraz	sadzeniaków	
ziemniaka	 odmiany	 Amflora23,	 co	 jest	 równoznaczne	
z	zakazem	uprawy.

Komisja	 zresztą	 lekceważąco	 traktuje	 hodowców	
odmian	GM.	We	wrześniu	2013	r.	Trybunał	Sprawiedli-
wości	 UE	 orzekł,	 że	 Komisja,	 rozpatrując	 wniosek	
o	 zezwolenie	 na	 uprawę	 genetycznie	 modyfikowanej	
kukurydzy	 (odmiana	 „1507”)	 postępowała	 niezgodnie	

z	obowiązującymi	ją	procedurami24,	gdyż	nie	przekaza-
ła	 w	 terminie	 projektu	 decyzji	 Radzie.	 Nie	 wchodząc	
w	szczegóły,	należy	zwrócić	uwagę,	że	wniosek	o	uwol-
nienie	 odmiany	 „1507”	 do	 środowiska	 (placing on the 
market),	 złożony	 6	 lipca	 2001	 roku	 był	 rozpatrywany	
przez	blisko	10	lat	bez	ostatecznej	decyzji.	Sprawa	ta	jest	
świadectwem,	 że	 wnioski	 o	 zezwolenie	 na	 uprawę	
można	 rozpatrywać	 praktycznie	 bez	 końca;	 harmono-
gram	ich	rozpatrywania	nie	odzwierciedla	rzeczywistych	
sytuacji.	 Niektóre	 przedsiębiorstwa	 biotechnologiczne,	
zajmujące	się	tworzeniem	nowych	odmian	GM,	uważa-
ją,	że	starania	o	zezwolenie	na	uprawę	na	obszarze	UE	
nie	 mają	 sensu.	 Koncern	 Monsanto	 zapowiedział,	 że	
wycofa	wszystkie	złożone	wnioski	w	 tej	 sprawie25,	nie	
wycofując	jednak	wniosków	o	zezwolenie	na	eksport	do	
UE	pasz	i	żywności	GM.	Ostatnio	jedno	z	największych	
przedsiębiorstw	branży	–	BASF	Plant	Science	Company	
GmbH	przeniosło	swoją	działalność	poza	Europę,	gdyż	
uznało	m.in.,	że	na	obszarze	UE	trudno	jest	prowadzić	
prace	badawcze.

W	 lipcu	 2010	 r.	 Komisja,	 której	 nie	 udało	 się	 ze	
względu	na	stanowisko	Rady	zmusić	państw	członkow-
skich	do	postępowania	zgodnie	z	obowiązującym	prze-
pisami,	zaproponowała	nowelizację	dyrektywy	2001/18/
WE.	Zgodnie	z	 tą	propozycją26,	państwo	członkowskie	
mogłoby	na	swoim	terytorium	lub	jego	części	wprowa-
dzić	 zakaz	 lub	 ograniczenie	 uprawy	 odmiany	 GM	
z	innych	powodów	niż	jej	niekorzystny	wpływ	na	zdro-
wie	ludzi	i/lub	zwierząt	oraz	środowisko	naturalne.	Prze-
pis	 ten	 oznaczałby	 w	 rzeczywistości	 nieograniczoną	
niczym	 swobodę	 ustanawiania	 zakazu	 uprawy	 odmian	
GM	przez	państwa	członkowskie.	Mimo	upływu	trzech	
lat	dyrektywy	nie	znowelizowano	(ani	propozycji	Komi-
sji	nie	odrzucono),	ponieważ	Rada	ze	względu	na	różni-
ce	stanowisk	nie	była	w	stanie	podjąć	decyzji.	Propozy-
cję	krytykowała	również	(co	jest	ważne	z	punktu	widze-
nia	 strefy	 wolnego	 handlu	 UE	 –	 USA)	 administracja	
amerykańska,	stwierdzając,	że	wejście	propozycji	w	życie	
zmusi	ją	do	działań	na	forum	WTO27. 

Okazuje	się	więc,	że	przepisy	unijne,	regulujące	pro-
blematykę	odmian,	żywności	i	pasz	GM	są	nadal	zdecy-
dowanie	 inne	 niż	 regulacje	 USA,	 a	 przy	 tym	 różnice	
pogłębiają	 się.	Wprawdzie	 unijna	 lista	 dopuszczonych	
do	spożycia	i	spasania	surowców	rolnych	GM	wydłużyła	
się	(tabela	1),	ale	wciąż	jest	znacznie	krótsza	od	amery-
kańskiej.	Niewątpliwie	jedną	z	przyczyn,	być	może	naj-
ważniejszą,	 udzielania	 zezwoleń	 na	 import	 do	 UE	
surowców	rolnych	GM	jest	sytuacja	na	światowych	ryn-
kach	soi,	śruty	sojowej	 i	kukurydzy	paszowej.	W	ostat-
nich	 latach	 drastycznie	 zmniejszyła	 się	 podaż	 ziarna,	
nasion	i	śruty	sojowej,	pochodzącego	z	odmian	tradycyj-
nych	 i	 w	 konsekwencji	 obecnie	 ich	 ceny	 są	 znacznie	
wyższe	 niż	 soi	 i	 kukurydzy	 GM.	 Karmienie	 zwierząt	
paszami	GM	stało	się	więc	ekonomiczną	koniecznością.

Unia	natomiast	w	zasadzie	nadal	nie	udziela	zezwo-
leń	na	uprawę	odmian	GM	na	swym	obszarze.	W	ciągu	
kilkunastu	 lat	 dopuszczono	 do	 uprawy	 jedynie	 jedną	
odmianę	kukurydzy	GM	(MON-810)	 i	 jedną	ziemniaka	
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(Amflora)28.	Wprawdzie	EFSA	pozytywnie	zaopiniowała	
do	uprawy	sześć	odmian	kukurydzy	i	jedną	soi,	ale	opi-
nia	EFSA	nie	oznacza	jeszcze	pomyślnego	zakończenia	
procedury	wydawania	zezwolenia.	Tymczasem	w	USA	
uprawia	się	około	90,	a	w	Brazylii	około	30	odmian	GM	
różnych	roślin29.

Najlepszą	 chyba	 ilustracją	 efektów	 prowadzonej	
polityki	 są	 powierzchnie	 pod	 uprawami	 GM.	 W	 USA	
w	 2012	 roku	 odmiany	 GM	 zajmowały	 powierzchnię	
69,5	mln	ha,	przy	ogólnej	powierzchni	gruntów	ornych	
w	USA	160	mln	ha.;	uprawiano	je	więc	na	ponad	40%	
gruntów	ornych.	W	tym	samym	roku	udział	transgenicz-
nej	bawełny,	soi	i	kukurydzy	w	zbiorach	ogółem	wynosił	
w	USA	 około	 90%30.	 Stany	 Zjednoczone	 znajdują	 się	
więc	na	pierwszym	miejscu	na	 świecie	 pod	względem	
powierzchni	uprawy	odmian	GM	(w	2012	roku	odmiany	
GM	 na	 świecie	 zajmowały	 170	 mln	 ha,	 podczas	 gdy	

w	1996	roku	tylko	1,7	mln	ha).	Na	drugim	miejscu	znaj-
dowała	się	Brazylia	(37	mln	ha),	a	na	kolejnych	Argenty-
na	(24	mln	ha),	Kanada	(12	mln	ha)	i	Indie	(11	mln	ha).	
W	 tych	 pięciu	 państwach	 w	 2012	 roku	 powierzchnia	
upraw	pod	odmianami	GM	wynosiła	ponad	150	mln	ha,	
czyli	 około	 90%	 światowej	 powierzchni	 upraw	 GM.	
Natomiast	w	UE	w	2012	roku	kukurydza	MON810	zaj-
mowała	około	130	tys.	ha31,	(w	tym	w	Hiszpanii	116	tys.	
ha,	a	w	Portugalii	9	tys.	ha),	co	stanowiło	jeden	promil	
powierzchni	 gruntów	 ornych	 w	 państwach	 członkow-
skich	(około	110	mln	ha)	i	mniej	niż	1	promil	powierzch-
ni	pod	uprawami	GM	na	świecie.	Powierzchnia	uprawy	
ziemniaków	GM	(odmiana	Amflora)	była	znikoma,	gdyż	
nie	przekraczała	kilku	tysięcy	ha.

Znikomy	obszar	obsiany	odmianami	GM	w	UE	wyni-
ka	 niewątpliwie	 z	 polityki	 władz	 unijnych	 i	 (przede	
wszystkim)	niektórych	państw	członkowskich.	Wpływają	

Tabela 1

Liczba odmian GMO, wpisanych do rejestrów w UE i USA oraz odmian, dopuszczonych do spożycia lub spasania 

Roślina

Unia Europejska Stany Zjednoczone

Liczba odmian dopuszczonych Liczba odmian dopuszczonych

ogółem do spożycia1 do spasania2 do uprawy ogółem do spożycia1 do spasania2 do uprawy

Alfalfa 2 2 2 2
Bawełna 8 8 8 0 30 29 28 25
Burak	cukrowy 1 1 3 3 3 3
Cykoria 3 3 3 3
Dynia 2 2 2 2
Goździk	ozdobny4 94 x X 94 0 X X 0
Kukurydza 29 29 29 1 69 65 65 48
Len 1 1 1 1
Melon 2 2 0 0
Mietlica	rozłogowa 1 x 1 0
Papaja 3 2 2 3
Pomidory 8 8 8 8
Pszenica 1 1 1 0
Róża	(rosa	hybryda) 2 0 0 2
Ryż 3 3 2 3
Rzepak	(kanola) 11 11 11 0 23 22 21 17
Soja 7 7 7 0 19 15 15 15
Śliwa 1 1 1 1
Tytoń5 15 x X 15 1 x 0 1
Ziemniaki 1 1 1 1 28 28 28 20
Ogółem 673 57 57 126 2023 187 183 154

Uwagi: 1) Spożycie bezpośrednie lub składnik produktu wieloskładnikowego (direct use or additive). 2) Spasanie bezpośrednie lub 
składnik paszy wieloskładnikowej (direct use or additive). 3) Liczba odmian dopuszczonych ogółem nie jest sumą trzech pozosta-
łych pozycji ponieważ część odmian została dopuszczona zarówno do spożycia, jak i do spasania, a niektóre również do uprawy. 
4) Goździki nie znajdują się na unijnej liście odmian dopuszczonych w 2012 roku. Pierwsze zezwolenie w UE wydaje się na okres 
10 lat; następnie wymagany jest wniosek o jego „odnowienie”. Najprawdopodobniej zainteresowani nie wystąpili z takim wnio-
skiem. 5) Tytoń nie znajduje się na unijnej liście odmian dopuszczonych w 2012 roku; najprawdopodobniej sytuacja jest taka, jak 
w przypadku goździków. 6) Na liście odmian dopuszczonych do uprawy znajduje się jedynie 1 odmiana kukurydzy i 1 odmiana 
ziemniaków (stan na 5.11.2013 r.).

Źródło: GM Approval Database. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. Baza danych dostępna na 
stronie internetowej http://www.isaaa.org/KC/CROPBIOTECHUPDATE/default.asp, zakładka: GM Crop Approval Database.
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na	nią	wyraźnie	poglądy	znacznej	części	opinii	publicz-
nej,	 sprzeciwiającej	 się	 nie	 tylko	 uprawie	 roślin	 gene-
tycznie	zmodyfikowanych,	ale	również	dopuszczeniu	do	
obrotu	 żywności	 GM	 i	 produktów	 żywnościowych	
zawierających	surowce	GM.	Skrajnym	przypadkiem	jest	
Polska,	w	której	obowiązuje	zakaz	„wytwarzania,	wpro-
wadzania	do	obrotu	 i	 stosowania	w	żywieniu	zwierząt	
pasz	 genetycznie	 zmodyfikowanych	 oraz	 organizmów	
genetycznie	 zmodyfikowanych	 przeznaczonych	 do	
użytku	 paszowego”32.	 Jest	 to	 jednak	 przepis	 martwy,	
gdyż	kolejnymi	nowelizacjami	przesuwano	termin	wej-
ścia	jego	w	życie	(obecnie	obowiązującym	terminem	jest	
1	stycznia	2017	roku33).	Tymczasem	produkty	genetycz-
nie	 modyfikowane,	 zarówno	 żywność,	 jak	 i	 pasze	 są	
w	UE	od	dziesięciu	lat	kontrolowane	zgodnie	z	zalece-
niami	 opracowanymi	 przez	 Komisję	 Kodeksu	 Żywno-
ściowego	 (Codex Alimentarius)	 FAO/WHO.	 Wytyczne	
Codex Alimentarius	 z	 roku	 2003	 zalecają	 badania:	 
(1)	 bezpośredniego	 wpływu	 na	 zdrowie	 (toksyczność),	
(2)	możliwości	wywoływania	reakcji	alergicznych,	(3)	sta-
bilności	wprowadzonego	genu	 i	 (4)	właściwości	żywie-
niowych,	 spowodowanych	 modyfikacją	 genetyczną.	
Ponadto	 należy	 przeanalizować,	 jakie	 niezamierzone	
efekty	mogą	wynikać	z	wprowadzenia	genu34.	Badania	
wykonuje	m.	in.	EFSA,	która	wprowadzała	coraz	ostrzej-
sze	procedury	badawcze,	w	tym	zwłaszcza	oceny	ryzyka	
przed	 wprowadzeniem	 produktu	 do	 obrotu.	 Według	 
L.	 Szponara	 i	 B.	 Stankiewicz–Choroszuchy	 –	 „Pomimo	
wielu	 badań	 żywności	 GMO	 w	 różnych	 krajach,	 nie	
wykazano	 dotąd,	 w	 poprawnych	 metodycznie	 bada-
niach,	większych	zagrożeń	ze	strony	tej	żywności	aniże-
li	 pochodzącej	 z	 upraw	 konwencjonalnych”.	 Zwracają	
oni	 uwagę,	 że	 żywność	 GM	 jest	 znacznie	 dokładniej	
badana	 przed	 dopuszczeniem	 do	 rynku	 niż	 żywność	
konwencjonalna,	której	„nowe	rodzaje	…nie	są	zazwy-
czaj	oceniane,	przed	wejściem	na	rynek,	pod	względem	
bezpieczeństwa,	 ich	 składu	 genetycznego	 oraz	 poten-
cjalnie	możliwego	ryzyka	zagrożenia	zdrowia,	wskutek	
niewłaściwej	budowy	pod	tym	względem”35.	Wydaje	się	
jednak,	 że	 część	 europejskiej	 opinii	 publicznej,	w	 tym	
polskiej,	 nie	 przyjmuje	 i	 w	 przyszłości	 również	 nie	
będzie	 przyjmować	 argumentów,	 że	 odmiany	 GM,	
a	 także	 żywność	 i	 pasze	 GM	 nie	 stanowią	 większego	
zagrożenia	dla	ludzi,	zwierząt	i	roślin,	a	także	środowi-
ska	naturalnego	niż	odmiany,	żywność	i	pasze	„tradycyj-
ne”.	

O O O
Jest	 oczywiste,	 że	 zróżnicowanie	 stanowisk	w	 spra-

wie	odmian	GM	oraz	żywności	i	pasz	GM	musi	wpływać	
na	ograniczenie	 swobodnego	przepływu	 towarów	mię-
dzy	UE	i	USA.	Należy	jednak	zwrócić	uwagę,	że	w	obec-
nej	sytuacji	na	rynkach	międzynarodowych	unijny	import	
surowców	GM,	niezbędnych	do	produkcji	 pasz,	 nastę-
puje	bez	trudności.	Wprawdzie	liczba	genetycznie	zmo-
dyfikowanych	 odmian	 kukurydzy,	 rzepaku	 (kanoli)	
i	bawełny,	których	ziarno,	nasiona	i	produkty	pochodne	
(m.in.	śruty	poekstrakcyjne	i	oleje)	zostały	dopuszczone	

do	spasania	i	żywienia	w	państwach	UE,	jest	kilkakrotnie	
mniejsza	niż	w	USA.	Jednakże	unijny	import	pasz	całko-
wicie	 zaspakaja	 potrzeby,	 a	 eksportujący	 na	 rynek	UE	
pasze	GM	nie	odczuwają	nadmiernych	utrudnień.	Pozo-
staje	 kwestia	 eksportu	 na	 rynek	 UE	 kwalifikowanego	
materiału	siewnego	odmian	GM.	Istniejące	w	tej	dziedzi-
nie	 poważne	 ograniczenia	wynikają	 z	 braku	 zezwoleń	
na	 uprawę.	 Konsekwencje	 zakazu	 nie	 są	 jednak	 dla	
przedsiębiorstw	 biotechnologicznych	 tak	 groźne,	 jak	
można	by	przypuszczać.	Dopóki	wzrasta	powierzchnia	
upraw	odmian	GM	w	innych	regionach	świata,	przedsię-
biorstwa	 te	mogą	 lokować	materiał	 siewny	na	 rynkach	
pozaeuropejskich.	Natomiast	obecna	sytuacja	jest	korzyst-
na	dla	rolników	uprawiających	odmiany	GM	w	krajach	
eksportujących	 surowce,	 uzyskiwane	 z	 odmian	 GM.	
Konsekwencją	zwiększenia	powierzchni	pod	uprawami	
GM	w	państwach	UE	byłby	bowiem	najprawdopodob-
niej	mniejszy	z	ich	strony	popyt	importowy.	

Kwestia	bariery	GMO,	jak	i	innych	barier	sanitarnych	
i	fitosanitarnych,	ma	istotne	znaczenie	dla	przyszłej	stre-
fy	wolnego	 handlu	UE	 –	USA,	 zwłaszcza	 jeśli	 zakłada	
się,	że	będzie	to	strefa	„pogłębiona”.	 Jednakże	również	
„klasyczna”	 strefa	 wolnego	 handlu	 powinna,	 zgodnie	
z	art.	XXIV	GATT	1994,	polegać	na	zniesieniu	w	handlu	
między	 stronami	 ją	 tworzącymi	 wszystkich	 ceł	 oraz	
wszystkich	 innych	ograniczeń	handlowych36.	Obawiać	
się	 należy,	 że	 trudno	 będzie	 stronom	 wynegocjować	
umowę,	 która	 będzie	 spełniała	 wymagania	 art.	 XXIV.	
Sformułowania	art.	XXIV	umożliwiają	jednak	różne	inter-
pretacje	i	niewątpliwie	umowa	zostanie	uznana	za	zgod-
ną	z	art.	XXIV	również	wtedy,	gdy	między	UE	a	USA	nie	
zostaną	zniesione	wszystkich	ograniczenia	handlowe.	

                    
*	Dr	 Janusz	Rowiński,	 Instytut	Ekonomiki	Rolnictwa	 i	Gospo-

darki	 Żywnościowej	 –	 Państwowy	 Instytut	 Badawczy	w	Warsza-
wie.	Email:	janusz.rowinski@ierigz.waw.pl;	bjrowinscy@chello.pl

1 Strefa wolnego handlu UE – USA. Instrumenty chroniące 
rynki rolno – żywnościowe.	„Unia	Europejska.pl”,	IBRKK,	Warsza-
wa	2013,	nr	4	(221).

2	 Definicję	 w	 języku	 angielskim	 sformułowano	 następująco:	
“Regulation	 of	 foods	 or	 feeds	 derived	 from,	 or	 produced	 using	
genetically	modified	organisms	(GMO)”.

3	 W	 literaturze	 fachowej,	 a	 także	 w	 przepisach	 prawnych,	
używa	się	określenia	„zezwolenie	na	uwolnienie	do	środowiska”	
(release to environment).	Według	obowiązujących	przepisów	unij-
nych	 (dyrektywa	 2001/18/WE	 istnieją	 dwa	 rodzaje	 zezwolenia:	 
(1)	na	ograniczone	uwolnienie	GMO	dla	celów	doświadczalnych	
i	 badawczych	 albo	 w	 innym	 celu	 niż	 wprowadzenie	 do	 obrotu	
(deliberate release of GMOs for any other purpose than for placing 
on the market)	 oraz	 (2)	 na	 wprowadzenie	 do	 obrotu	 GMO	 lub	
produktów	w	składzie	których	znajdują	się	surowce	GMO	(placing 
on the market of GMOs as or in products).	W	artykule	omówiono	
tylko	 zezwolenie	 na	 „wprowadzenie	 do	 obrotu”.	 Według	 słow-
niczka	definicji	 (art.	2	dyrektywy	2001/18/WE)	wprowadzenie	do	
obrotu	oznacza	„odpłatne	lub	bezpłatne	przekazanie	trzeciej	stro-
nie”.	

4	 Informacje	 o	 systemie,	 obowiązującym	 w	 USA,	 pochodzą	
z	 przede	 wszystkim	 z:	 A.	 McHughen,	 S.	 Smyth.	 US	 Regulatory 
System for Genetically Modified Crop Cultivars.	„Plant	Biotechnol-„Plant	Biotechnol-
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ogy	 Journal”,	 vol.	 6,	 issue	 1,	 January	 2008	 oraz	 dodatkowo	 z:	 
1. FDA’s Role in Regulating Safety of GE Foods. http://www.fda.
gov/forconsumers/consumerupdates/ucm352067.htm;	2.	Guide to 
US Regulation of Genetically Modified Food and Agricultural Bio-
technology Products. http://www.pewtrust.org/our_work_report_
detail.aspx?id=33388,	a	także	informacji	na	stronach	internetowych	
APHIS	http://www.aphis.usda.gov/biotechnology.	

5	Problematyką	biotechnologiczną	zajmuje	się	w	Ministerstwie	
Rolnictwa	-	Inspekcja	Zdrowia	Roślin	i	Zwierząt	(Animal and Plant 
Health Inspection – APHIS).	APHIS	kontroluje	nie	tylko,	czy	nowe	
odmiany	GM,	ale	również	inne	GMO,	w	tym	owady	i	bakterie,	nie	
stanowią	zagrożenia	dla	uprawianych	roślin.	

6	Bioinsektycyd	(delta	–	endotoksyna)	zabójczy	dla	larw	owa-
dów	z	rzędów	motyli,	muchówek,	chrząszczy	i	błonkoskrzydłych,	
wytwarzany	przez	niektóre	genetycznie	zmodyfikowane	(wszcze-
pienie	 genu	 bacillus	 thuringiensis)	 odmiany	 kukurydzy,	 ziemnia-
ków,	bawełny	i	tytoniu.	Delta	–	endotoksyny	są	stosowane	w	rol-
nictwie	w	postaci	tradycyjnych	insektycydów	od	blisko	dziewięć-
dziesięciu	lat	i	stwierdzono	jedynie	niewielki	ich	wpływ	na	środo-
wisko,	ludzi	i	dzikie	zwierzęta,	w	tym	owady	zapylające.	

7 Rozporządzenie	(WE)	nr	178/2002	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	z	28	stycznia	2002	r.	ustanawiające	ogólne	zasady	i	wyma-
gania	 prawa	 żywnościowego,	 powołujące	 Europejski	 Urząd	 ds.	
Bezpieczeństwa	Żywności	oraz	ustanawiające	procedury	w	zakre-
sie	bezpieczeństwa	żywności.	DzUrz	UE	L	31,	1.2.2002	r.	

8	Przykładem	jest	wyrok	Europejskiego	Trybunału	Sprawiedliwo-
ści	w	sprawie	120/78	–	Rewe	Central	AG	przeciwko	Bundesmonopo-
lverwaltung	fuer	Branntwein,	znanej	jako	sprawa	„Cassis de Dijon”.

9	Council	Directive	of	23	April	1990	on	the	contained	use	of	
genetically	 modified	 micro-organisms	 (90/219/EEC).	 DzUrz	 WE	 
L	 117,	 8.5.1990	 r.;.	 Council	 Directive	 of	 23	 April	 1990	 on	 the	
deliberate	 release	 into	 the	 environment	 of	 genetically	 modified	
organisms	(90/220/EEC). DzUrz	WE	L	117,	8.5.1990	r.

10	 Jeden	 z	 punktów	 preambuły	 sformułowano	 następująco	
„Ochrona	 zdrowia	 ludzi	 i	 środowiska	wymaga	 poświęcenia	 odpo-
wiednio	wiele	uwagi	zagrożeniom,	wynikającym	z	uwalniania	orga-
nizmów	genetycznie	zmodyfikowanych	(GMO)	do	środowiska”.

11 Report on the Review of Directive 90/220/EEC in the Context 
of Commission’s Communication on Biotechnology and the White 
Paper.	Commission	of	European	Communities.	Brussels.10.12.1996.	
COM(96)	630	final.

12	 Szczegóły	 w:	 2194th	 Council	 Meeting	 –	 Environment	 –	 
Luxembourg	24/25	June	1999,	Press	releases	database.	Dokument 
C/99/203	dostępny	na	stronie	 internetowej	http://europa.eu/rapid/
press-release_	PRESS-99-203_en.htm	-	Aneks.

13	 Sprawa	 zarejestrowana	 w	 WTO	 jako	 DS291. European 
Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of 
Biotech Products. Informacje	 dostępne	 na	 stronie	 internetowej	
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm.	
Prośbę	o	udział	w	konsultacjach	złożyły	wspierające	USA:	Argen-
tyna,	Australia,	Brazylia,	Chile,	Indie,	Kanada,	Kolumbia,	Meksyk,	
Nowa	 Zelandia	 i	 Peru,	 co	 świadczy	 o	 zainteresowaniu	 wielu	
państw	problematyką	GMO	i	ich	niezadowoleniu	z	restrykcyjnych	
procedur UE.

14	Są	to:	Porozumienie	w	sprawie	stosowania	środków	sanitar-
nych	 i	 fitosanitarnych	 (dalej	 porozumienie	 SPS),	 Porozumienie	
w	sprawie	rolnictwa	oraz	Porozumienie	w	sprawie	barier	technicz-
nych.

15	 W	 kolejności	 uchwalania:	 1)	 Dyrektywa	 2001/18/WE	 
z	12	marca	2001	r.	w	sprawie	zamierzonego	uwalniania	do	środo-
wiska	 organizmów	 zmodyfikowanych	 genetycznie	 i	 uchylająca	
dyrektywę	Rady	 90/220/EWG,	DzUrz	WE	 L	 106	 z	 17.4.2001	 r.;	 
2)	 Rozporządzenie	 (WE)	 nr	 1829/2003	 PE	 i	 Rady	 z	 22	września	
2003	r.	w	sprawie	genetycznie	zmodyfikowanej	żywności	i	paszy,	
DzUrz	UE	L	268	z	18.10.2003	r.;	3)	Zalecenie	z	23	lipca	2003	r.	

w	sprawie	wskazówek	na	temat	opracowania	narodowych	strategii	
i	najlepszych	praktyk	na	rzecz	współistnienia	upraw	zmodyfikowa-
nych	 genetycznie,	 upraw	 tradycyjnych	 i	 upraw	 ekologicznych	
(2003/556/WE),	DzUrz	UE	L	189	z	29.7.2003	r.;	4)	Rozporządze-
nie	(WE)	nr	1830/2003	PE	i	Rady	z	22	września	2003	r.	określające	
zasady	 dotyczące	 możliwości	 śledzenia	 i	 etykietowania	 organi-
zmów	zmodyfikowanych	genetycznie	oraz	możliwości	 śledzenia	
żywności	 i	 pasz	 wyprodukowanych	 z	 GMO,	 DzUrz	 UE	 L	 268	
z	18.10.2003	r.

16	 Regulation	 (EC)	No	 178/2002	 of	 the	 European	 Parliament	
and	of	 the	Council	 of	 28	 January	 2002	 laying	 down	 the	 general	
principles	and	requirements	of	food	law,	establishing	the	European	
Food	 Safety	Authority	 and	 laying	 down	procedures	 in	matters	 of	
food	 safety.	 DzUrz	 UE	 L	 31	 z	 1.2.2002	 r.;	 Regulation	 (EC)	 
No	 882/2004	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	 Council	 of	 
29	April	2004	on	official	controls	performed	to	ensure	the	verifica-
tion	 of	 compliance	 with	 feed	 and	 food	 law,	 animal	 health	 and	
animal welfare rules. DzUrz	UE	L	165	z	30.4.2004	r.	

17	We	wnikliwej	opinii	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno	
–	Społecznego	(EKES)	w	sprawie	GMO	w	UE	(opinia	dodatkowa)	
do	grupy	zdecydowanych	przeciwników	GMO	zaliczono	Austrię,	
Grecję,	Łotwę,	Polskę,	Węgry	i	Włochy	a	zdeklarowanych	zwolen-
ników	Czechy,	Hiszpanię,	Holandię	Portugalię,	Szwecję	i	Wielką	
Brytanię.	 Równocześnie	 stwierdzono,	 że	 „szereg	 państw	wstrzy-
muje	 się	 od	 zajęcia	 stanowiska”.	Opinia Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno – Społecznego w sprawie GMO w UE (opinia dodat-
kowa).	DzUrz	UE	C	68	z	6.3.2012	 r.	W	grupie	 zdecydowanych	
przeciwników	 powinny	 być	 obecne	 również	 Bułgaria,	 Francja,	
Niemcy	 i	 Luksemburg,	 ponieważ	 wprowadziły	 krajowe	 zakazy	
uprawy	 kukurydzy	Monsanto	 810	 przed	 wydaniem	 opinii	 przez	
EKES. 

18	Rada	Stanu	ma	m.	in.	prawo	kontroli	decyzji	władzy	wyko-
nawczej,	w	tym	rządu,	i	może	je	swym	wyrokiem	unieważnić,	jeśli	
są	sprzeczne	z	ustawami	lub	ogólnymi	zasadami	państwa	prawa.	

19	 Informacja	 agencyjna.	 Por.	 również	 D.	 Keating,	 French 
Court annuls GMO ban. European Voice.	Informacja	dostępna	na	
stronie	 http://www.europeanvoice/article/2013/august/french-court-
-annuls-gmo-ban/28025.aspx

20	 Cyt.	 za	 A.	 Gąsowski,	 Problematyka odmian genetycznie 
modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna.	Rolniczy	Magazyn	Elek-
troniczny,	 nr.	 49/127,	 maj-czerwiec	 2011	 r.	 Centralna	 Biblioteka	
Rolnicza.	

21	Stan	zakazów	uprawy	na	13.7.2010	r.:	kukurydza	MON810	
-	Austria,	Francja,	Grecja,	Luksemburg,	Niemcy,	Węgry;	ziemniak	
Amflora	–	Austria,	Węgry	i	Luksemburg.	

22	 Rozporządzenie	 Rady	 Ministrów	 z	 2	 stycznia	 2013	 r.	
w	sprawie	zakazu	stosowania	materiału	siewnego	odmian	kukury-
dzy	MON	810.	DzU	z	10.1.2013	r.,	poz.	39.	

23	 Rozporządzenie	 Rady	 Ministrów	 z	 2	 stycznia	 2013	 r.	
w	 sprawie	 zakazu	 stosowania	 materiału	 siewnego	 ziemniaka	
odmiany	Amflora.	DzU	z	9.1.2013	r.,	poz.	27.

24	Sprawa	Pioneer	Hi-Bred	International	Inc.	przeciwko	Komi-
sji	Europejskiej.	Case	T	–	164/10.	 Judgment	of	 the	General	Court	
(Seventh	 Chamber)	 26	 September	 2013.	 Firma	 skarżąca	 jest	
przedsiębiorstwem,	mającym	swą	siedzibę	w	USA.	

25 Monsanto to withdrow EU approval requests for New GMO 
crops. Informacja	dostępna	na	stronie	http://www.reuters.com/article/	
2013/07/17/us-eu-monsanto-gmos-idUSBRE96G16R20130717.

26	Proposal	for	a	Regulation	of	the	European	Parliament	and	of	
the	Council	amending	Directive	2001/18/EC	as	regards	the	possi-
bility	 for	 Member	 States	 to	 restrict	 or	 prohibit	 the	 cultivation	 of	
GMOs	in	their	territory.	COM(210)	375	final,	Brussels,	13.7.2010.	
Por.	 również	Communication	 from	 the	Commission	 to	 the	 Euro-
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RYZYKO FINANSOWE W DZIAŁALNOŚCI 
HANDLOWEJ NA TERENIE UNII 
EUROPEJSKIEJ

Katarzyna Januszewska-Hawranek*, Dariusz Michalski**

Zarządzanie	 ryzykiem	 finansowym	 w	 przypadku	
większości	 przedsiębiorców	 jest	 ważnym	 elementem	
w	procesie	podejmowania	decyzji	 i	zarządzania	przed-
siębiorstwem.	 W	 zależności	 od	 rodzaju	 prowadzonej	
działalności	 można	 wyodrębnić	 różne	 elementy	 tego	
ryzyka.	 W	 niniejszym	 artykule	 autorzy	 przedstawiają	
elementy	 ryzyka	 finansowego	związane	z	działalnością	
handlową	(eksportową),	przy	czym	nie	omawiają	zabez-
pieczeń	i	technik	minimalizacji	ryzyka,	takich	jak	akre-
dytywa,	ubezpieczenia	czy	inkasa.	Ryzyko	finansowe	to	
każde	ryzyko	wpływające	na	wyniki	danej	działalności,	
spowodowane	 nieoczekiwanymi	 zdarzeniami,	 których	
nie	 ujęto	 w	 planach.	 W	 artykule	 skoncentrowano	 się	
właśnie	na	 tych	zdarzeniach	oraz	na	ocenie	przewidy-
walności	tych	zdarzeń	w	toku	planowania	i	negocjowa-
nia	transakcji	handlowej.	

Identyfikacja	 potencjalnych	 zdarzeń	 związanych	
z	 działalnością	 handlową	 pozwala	 w	 perspektywie	 na	
wprowadzenie	 systemu	 oceny	 ryzyka.	 W	 transakcjach	
prowadzonych	w	Unii	Europejskiej	ocenę	taką	ułatwiają	
jednolite	zasady	wynikające	z	przepisów	prawa	europej-
skiego,	 w	 szczególności	 z	 rozporządzenia	 Parlamentu	
Europejskiego	 i	 Rady	 (WE)	 nr	 593/2008	 z	 17	 czerwca	
2008	 r.	 w	 sprawie	 prawa	właściwego	 dla	 zobowiązań	

umownych1	oraz	rozporządzenia	Rady	(WE)	nr	44/2001	
z	22	grudnia	2000	r.	w	sprawie	jurysdykcji	i	uznawania	
orzeczeń	sądowych	oraz	ich	wykonywania	w	sprawach	
cywilnych	i	handlowych2. 

Unifikacja	na	płaszczyźnie	europejskiej	zasad	w	zakre-
sie	prawa	właściwego	dla	umów	sprzedaży	oraz	w	zakre-
sie	 jurysdykcji	 i	uznawania	orzeczeń	w	 sprawach	han-
dlowych,	choć	stanowi	 jedynie	element	procesu	oceny	
ryzyka,	 zwiększa	 przewidywalność	wyników	 i	 świado-
mość	 kierownictwa	 przedsiębiorstwa	 w	 zarządzaniu	
ryzykiem	 finansowym	 pojawiającym	 się	 przy	 transak-
cjach	handlowych.	Umożliwia	to	przedsiębiorstwom	na	
europejskim	 rynku	 wewnętrznym	 tworzenie	 przewidy-
walnych	 i	 przejrzystych	 systemów	oceny	 ryzyka	 takich	
transakcji	 handlowych.	 Zdaniem	 autorów,	 ocena	 taka	
dzięki	 ujednoliceniu,	 harmonizacji	 i	 standaryzacji	 jest	
znacznie	łatwiejsza	oraz	w	wysokim	stopniu	usystematy-
zowana.	 Podobnie	 dzięki	 jednolitym	 zasadom	 docho-
dzenia	 ewentualnych	 roszczeń,	 określonych	 w	 rozpo-
rządzeniach	(WE):	nr	1896/2006,	ustanawiającym	postę-
powanie	w	 sprawie	 europejskiego	nakazu	zapłaty	oraz	
nr	861/2007,	ustanawiającym	europejskie	postępowanie	
w	sprawie	drobnych	roszczeń,	 łatwiej	 jest	ocenić	czas,	
nakłady	 środków	 oraz	 wynik	 procesu	 wykonywania	
zobowiązań	 płynących	 z	 takich	 transakcji	 handlowych	
na	terenie	państw	członkowskich	Unii.	

Identyfikacja ryzyka transakcji eksportowej

Ryzyko	finansowe	związane	jest	zawsze	z	wystąpie-
niem	 zdarzeń	 wywołujących	 odchylenia	 od	 planowa-

States	 to	decide	on	 the	cultivation	of	 genetically	modified	crops.	
COM(2010)	380	final,	Brussels,	13.7.2010.

27	 W	 tej	 sprawie	 szerzej:	 A.	 Gąsowski,	 Problematyka odmian 
genetycznie modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna.	 Rolniczy	
Magazyn	Elektroniczny,	nr.	49/127,	maj–czerwiec	2011	r.	Centralna	
Biblioteka	Rolnicza.	Artykuł	dostępny	na	stronie	http://rme.cbr.net.pl/
archiwum/maj-czerwiec-nr-49/127-opinie/309-problematyka-odm
ian-genetycznie-modyfikowanych-a-wspolna-polityka-rolna.html.	
Opracowanie	 A.	 Gąsowskiego	 jest	 najobszerniejszym	 omówie-
niem	 w	 polskiej	 literaturze	 problemów	 prawno-ekonomicznych	
związanych	z	odmianami	genetycznie	zmodyfikowanymi.

28	Na	aktualnej	liście	odmian	GM	dopuszczonych	do	uprawy	
na	obszarze	UE	nie	ma	tytoniu	C/F/93/08-03.	Nie	ma	go	również	
na	liście	odmian	wycofanych.

29	EU	delays	approval	of	genetically	modified	crops	until	2014	
-	 sort	 of,	 http://	www.nyrnaturalnews.com/eu-delays-approval-of–
genetically-modified-crops-until-2014/

30	Na	podstawie	 informacji	USDA,	zamieszczonej	na	 stronie	
http://www.fda.gov/forconsumers/	consumerupdates/ucm352067.htm

31	Informacje	o	powierzchni	pod	odmianami	GM:	J.	Clive	Sta-
tus of Commercialized Biotech/GM Crops:2012,	http://www.isaaa.org/	
resources/publications/briefs/44/highlights/default.asp

32	Ustawa	 o	 paszach.	 Art.15,	 ust.	 1,	 pkt.	 4.	DzU	 z	 2006	 r.,	 
nr	144,	poz.1045.

33	 Ustawa	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 paszach.	 DzU	 z	 2012	 r.,	
poz.1007.	 Zastanawia	 tworzenie	 dla	 „świętego	 spokoju”	 fikcji	
prawnej.	

34	Cyt.	za:	L.	Szponar,	B.	Stankiewicz–Choroszucha,	Uwarun-
kowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowa-
nych genetycznie,	(w:)	Ekonomiczne	i	społeczne	aspekty	biotech-
nologii	w	Unii	 Europejskiej	 i	 Polsce.	Almamer.	Warszawa	2009,	 
s.	194.

35	Ibidem,	op.	cit.,	s.	187	i	188.

36	Article	XXIV	par.	8	b	GATT	1994:	„A	free-trade	area	shall	be	
understood to mean a group of two or more customs territories in 
which the duties and other restrictive regulations of commerce 
(except,	where	 necessary,	 those	 permitted	 under	 Articles	 XI,	 XII,	
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