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POSTANOWIENIA UMOWY CETA 
W SFERZE BIOTECHNOLOGII 
ROLNICZEJ – WNIOSKI DLA ROKOWAŃ 
UMOWY TTIP 

Ewa Kaliszuk*

Toczące	się	 trzy	 lata	 rokowania	w sprawie	Transatlan-
tyckiego	 partnerstwa	 w  dziedzinie	 handlu	 i  inwestycji	
(Transatlantic Trade and Investment Partnership	–	TTIP),	czyli	
umowy	o wolnym	handlu	między	Unią	Europejską	i Stana-
mi	Zjednoczonymi,	budzą	coraz	większe	emocje	 i zastrze-
żenia.	 Wydaje	 się	 naturalne,	 aby	 w  debacie	 sięgnąć	 do	
doświadczeń	 z przebiegu	 rokowań	umowy	handlowej	 już	
wynegocjowanej	przez	UE	z innym	partnerem	atlantyckim,	
na	 dodatek	 ściśle	 powiązanym	 gospodarczo	 z  USA,	 tj.	
z Kanadą	(oba	kraje	są	członkami	Północnoamerykańskiej	
Strefy	 Wolnego	 Handlu	 –	 NAFTA).	 Rokowania	 w  sprawie	

unijno-kanadyjskiej	 Kompleksowej	 umowy	 gospodarczo-
-handlowej	 (Comprehensive Economic Trade Agreement	 –	
CETA)	zakończono	we	wrześniu	2014 r.,	a w lutym	2016 r.	
opublikowano	jej	tekst	końcowy1.	W Unii	umowa	z Kanadą	
jest	postrzegana	jako	„pomost”	(a stepping stone)	do	umowy	
o znacznie	poważniejszych	skutkach,	czyli	umowy	TTIP.

Dla	 celów	 rokowań	 TTIP	warto	 przeanalizować	wyniki	
negocjacji	umowy	CETA	w dziedzinie	biotechnologii	 rolni-
czej	(ramka	1).	Stany	Zjednoczone	są	największym,	a Kana-
da	 piątym	 na	 świecie	 producentem	 roślin	 genetycznie	
zmodyfikowanych	 (GM)2.	 Lepszy	 dostęp	 towarów	 rolno-
-spożywczych	do	rynku	Unii,	największego	ich	importera	na	
świecie,	 był	 jednym	 z  głównych	 celów	 negocjacyjnych	
Kanady3.	 Jest	 także	 priorytetem	 Stanów	 Zjednoczonych4.	
Zważywszy	na	powszechność	technik	inżynierii	genetycznej	
w produkcji	rolnej	obu	krajów	oraz	odmienne	podejście	do	
tych	zagadnień	w UE	i jej	państwach	członkowskich,	oczywi-
ste	 jest,	 że	 kwestia	 organizmów	 zmodyfikowanych	 gene-
tycznie	 (GMO)	 musiała	 stać	 się	 w  rokowaniach	 jednym	
z punktów	newralgicznych.		

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

Biotechnologia rolnicza (zielona)

Termin	biotechnologia	rolnicza	odnosi	się	do	różnych	technik,	takich	jak:	
•	 modyfikacja	 genetyczna	 (GM)	 –	 szerokie	 pojęcie	 powszechnie	 używane	 w  odniesieniu	 do	 inżynierii	 genetycznej,	 w  połączeniu	
z  mutagennością	 i  innymi	 formami	 nowoczesnych	 upraw.	 Organizm,	 roślinę,	 zwierzę	 lub	 bakterię	 uznaje	 się	 za	 genetycznie	
zmodyfikowany,	jeśli	jego	materiał	genetyczny	został	zmieniony	za	pomocą	dowolnej	metody;

•	 inżynieria	genetyczna	(GE)	–	zestaw	metod	opartych	na	badaniach	laboratoryjnych	prowadzących	do	zmiany	genomu	modyfikowanych	
komórek	poprzez	dodawanie	lub	usuwanie	genów	z danego	organizmu	w celu	osiągniecia	pożądanego	efektu;	

•	 modyfikacja	transgeniczna	–	podobna	do	inżynierii	genetycznej,	ale	w szczególności	odnosząca	się	do	wprowadzenia	do	genomu	
organizmu	materiału	genetycznego	pochodzącego	od	innych	organizmów,	np.	roślin,	bakterii	i wirusów;	

•	 mutageneza	–	proces,	w wyniku	którego	informacja	genetyczna	organizmu	zostaje	zmieniona	przy	użyciu	substancji	chemicznych	lub	
promieniowania.	

Źródło:	CropLife	Canada	and	the	Council	for	Biotechnology	Information, From Science to Seeds,	2013,	s.	2.

Punktem	wyjścia	do	oceny	postanowień	umowy	CETA	
i wniosków	z niej	płynących	dla	rokowań	umowy	TTIP	jest	
krótkie	omówienie	rolnictwa	Kanady	(w szczególności	pro-
dukcji	 roślinnej	 jako	 głównego	 obiektu	 zainteresowania	
inżynierii	genetycznej	w tym	sektorze)	i  jej	polityki	w dzie-
dzinie	zielonej	biotechnologii.	W artykule	przeanalizowano	
także	rozbieżności	w przepisach	UE	i Kanady	regulujących	
kwestie	GMO	oraz	ujawnione	w maju	 2016  r.	 propozycje	
strony	amerykańskiej	dotyczące	dostępu	do	rynku	produk-
tów	 „nowoczesnej	 technologii	 rolniczej”	w przyszłej	 umo-
wie	TTIP5.	

Rolnictwo Kanady

Sektor	rolno-spożywczy	odgrywa	ważną	rolę	w gospo-
darce	Kanady,	 chociaż	 jego	udział	w produkcie	krajowym	

brutto	(PKB)	i zatrudnieniu,	podobnie	jak	w innych	krajach	
rozwiniętych,	stopniowo	maleje.	W 2014	roku	udział	całego	
sektora	w wytwarzaniu	PKB	wyniósł	6,6%,	natomiast	samej	
produkcji	rolnej	–	1,3%6.	W sektorze	tym	pracowało	2,3	mln	
osób	(12,5%	zatrudnionych	ogółem),	w tym	przy	produkcji	
rolnej	–	275,7	tysięcy	(1,6%	zatrudnionych	ogółem)7.	Użytki	
rolne	 zajmują	 zaledwie	 7%	 ogólnej	 powierzchni	 kraju,	
z czego	77%	stanowią	grunty	orne.	Ze	względu	jednak	na	
wielkość	terytorium	Kanady	areał	ten	jest	relatywnie	duży	
(65,3	mln	ha),	dla	porównania	–	cztery	i pół	razy	większy	niż	
w Polsce	(14,5	mln	ha8).	Obszar	uprawiany	rolniczo	kurczy	
się.	W okresie	między	ostatnim	 (2011 r.)	a przedostatnim	
(2006 r.)	spisem	rolnym	zmalał	on	o 4%	(tabela	1).	Najważ-
niejsze	 regiony	 rolnicze	 znajdują	 się	 w  tzw.	 prowincjach	
preriowych	(Saskatchewan,	Alberta	i Manitoba)	–	82%	are-
ału	uprawnego	oraz	wschodnich	(Quebec	i Ontario)	–	12%	
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(tabela	 1).	 W  strukturze	 gospodarstw	 rolnych	 dominują	
duże	gospodarstwa	o powierzchni	ponad	100	ha.	Najwięk-
sze	gospodarstwa	(powyżej	400	ha)	usytuowane	są	w pro-
wincjach	 preriowych.	 Uprawia	 się	 w  nich	 głównie	 zboża	

oraz	chowa	bydło	i trzodę	chlewną.	W prowincjach	wschod-
nich	dominują:	warzywnictwo,	sadownictwo,	uprawa	roślin	
przemysłowych	i pastewnych	oraz	intensywny	chów	bydła	
mlecznego,	drobiu	i zwierząt	futerkowych9.

Tabela 1

Liczba gospodarstw, ich obszar i średnia wielkość w prowincjach i przeciętnie w Kanadzie w 2011 r.   

Wyszczególnienie

Liczba gospodarstw Obszar (akry) Średnia wielkość gospodarstwa 
(akry)

2011
zmiana 

2011/2006 
(w %)

2011
zmiana 

2011/2006 
(w %)

2011
zmiana 

2011/2006 
(w %)

Nowa	Fundlandia	i Labrador 510 -8,6 77,349 -13,5 152 -5,0

Wyspa	Księcia	Edwarda 1	495 -12,1 594,324 -4,1 398 9,0

Nowa	Szkocja 3	905 2,9 1	018,075 2,2 261 -0,4

Nowy	Brunszwik 2	611 -5,9 937,829 -4,0 359 2,0

Quebec 29	437 -4,0 8	256,614 -3,5 280 0,4

Ontario 51	950 -9,2 12	668,236 -4,8 244 4,7

Manitoba	 15 877 -16,7 18	023,472 -5,5 1,135 13,4

Saskatchewan 36	952 -16,6 61	628,148 -4,1 1,668 15,1

Alberta	 43 234 -12,5 50	498,834 -3,1 1,168 10,7

Kolumbia	Brytyjska	 19	759 -0,4 6	452,867 -7,9 327 -7,4

Kanada 205 730 -10,3 160 155,748 -4,1 778 6,9

Uwaga: 1 akr = 0,4 ha.

Źródło: Statistics Canada, Census of Agriculture, 2006 i 2011. 

Struktura,	 wielkość	 i  liczebność	 gospodarstw	 rolnych	
w Kanadzie	ulega	podobnym	procesom,	jak	w innych	kra-
jach	 rozwiniętych.	 Gospodarstwa	 rolne	 są	 coraz	większe,	
jednocześnie	jest	ich	coraz	mniej	(tabela	1).	W latach	2006-
2011	 liczba	 gospodarstw	 rolnych	 zmalała	 o  ponad	 10%,	
a średnia	wielkość	gospodarstwa	rolnego	wzrosła	o prawie	
7%,	 do	 311	 ha.	 Spadek	 ten	 dotknął	 w  większym	 stopniu	
gospodarstwa	zajmujące	się	produkcją	zwierzęcą	niż	pro-
dukujące	 zboże	 i  inne	 rośliny.	 Ich	 udział	 w  strukturze	
gospodarstw	zmalał	w ciągu	badanych	pięciu	lat	o ponad	9	
p.p.	(z 50,9%	do	41,6%)10.

Proces	konsolidacji	farm	jest	w dużym	stopniu	efektem	
starzenia	 się	 rolników.	 Według	 spisu	 rolnego	 z  2011  r.,	
w ponad	połowie	kanadyjskich	gospodarstw	rolnych	śred-
nia	wieku	rolników	wynosiła	co	najmniej	55	lat	 (w 1991 r.	
grupa	ta	stanowiła	niecałe	38%)11.	Z kolei	spadek	udziału	
gospodarstw	zajmujących	się	hodowlą	można	wiązać	z jed-
nej	strony	z atrakcyjnością	cenową	produkcji	 roślinnej	na	
cele	pozażywnościowe	(biopaliwa),	a z drugiej	–	z restryk-
cjami	w handlu	mięsem	wprowadzonymi	przez	partnerów	
handlowych	 Kanady,	 przede	 wszystkim	 Stany	 Zjednoczo-
ne12.	

Najpopularniejszą	 rośliną	 uprawianą	 w  Kanadzie	 jest	
pszenica	(tabela	2).	Areał	jej	uprawy	wynosi	prawie	10	mln	

ha.	 Drugą	 pod	 względem	 powierzchni	 zasiewów	 uprawą	
jest	canola	–	genetycznie	zmodyfikowany	rzepak13.	Trzecie	
i  czwarte	miejsca	 zajmują	 jęczmień	 i  soja.	 Pod	względem	
produkcji	 trzy	 kolejne	 miejsca	 zajmują	 pszenica,	 canola	
i kukurydza	(tabela	2).	W Kanadzie	uprawia	się	trzy	rodzaje	
kukurydzy:	na	ziarno,	na	kiszonkę	oraz	kukurydzę	słodką.	
Największy	 areał	 zajmuje	 kukurydza	 na	 ziarno	 (82%	 wg	
spisu	rolnego	z 2011 r.)14.	

W ciągu	ostatniego	dwudziestolecia	zmniejszył	się	areał	
uprawy	pszenicy.	Wzrosła	natomiast	powierzchnia	uprawy	
canoli	i soi	(wykres	1),	przeznaczonych	głównie	na	biopali-
wa,	 czemu	 sprzyjały	 rządowe	 programy	 wsparcia15	 oraz	
wysokie	ceny	nasion	roślin	oleistych	na	rynkach	międzyna-
rodowych,	kształtowane	m.in.	pod	wpływem	dużego	popy-
tu	 na	 biopaliwa	 w  USA.	 W  2015  r.	 nastąpiła	 nieznaczna	
zmiana	 –	 zmalał	 areał	 upraw	 soi	 i  canoli	 (odpowiednio	
o  2,5%	 i  2,4%),	 wzrósł	 zaś	 –	 kukurydzy	 i  pszenicy	 (odpo-
wiednio	o 5,7%	i 1,3%)16.	Zmniejszenie	powierzchni	upraw	
canoli	przypisuje	się	rosnącej	konkurencji	ze	strony	tanie-
jących	paliw	mineralnych	oraz	wysokiej	podaży	soi	w USA	
i  olejów	 roślinnych	 w  UE.	 Czynniki	 te	 doprowadziły	 do	
spadku	 cen	 oleju	 z  canoli	 w  latach	 2012-2015	 o  jedną	
czwartą17.	
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Tabela 2

Powierzchnia zasiewów i produkcja podstawowych upraw w Kanadzie w latach 2011-2015 

Rodzaj uprawy
2011 2012 2013 2014 2015

Powierzchnia zasiewów w tys. ha

Pszenica,	w tym:	 8 726,2 9	630,3 10	625,6 9	791.0 9	800,6
- Pszenica	durum 1 623,2 1 893,9 2,009,3 1	922,3 2 326,9
- Pszenica	jara 6 367,4 6 854,7 7,706,2 7	045,4 6 938,5

Rzepak	(canola)	 7	684,7 8	911,7 8 069,8 8	225,2 8 132,0
Jęczmień 2	666,4 2	996,6 2	866,2 2	379,8 2 641,4
Owies	 1 312,9 1 164	9 1	284,0 1	350,3 1 377,1
Żyto 				123,5 			139,6 		109,3 		111,3 			120,4
Soja	 1 558,8 1	680,4 1	869,2 2	251,0 2 193,6
Kukurydza	na	ziarno 1 291,6 1	434,1 1	492,9 1	245,5 1 316,0
Soczewica 1 035,0 1 017,7 1	060,3 1	262,6 1 566,1
Groch 986,0	 1	509,3	 1 345,4	 1	535,7	 1 499,3

Produkcja w tys. ton

Pszenica	 25	288,0	 27	205,2	 37	529,6	 29	419,6 27 594,1
Rzepak	(canola)	 14	608,1	 13	868,5	 18 551,0 16,410,1 17 231,2
Jęczmień 7	891,5 8	012,3 10	237,1 7	119,0 8 226,7
Owies	 3	157,6 2,829,6 3	905,6 2,979,0 3 400,7
Żyto 241,4 336,6 222,9 217,5 225,5
Soja	 4	466.5 5	086,4 5	358,9 6	048,6 6 200,0
Kukurydza	na	ziarno 11 358,7 13	060.1 14	193,8 11 486,8 13 559,1,
Soczewica 1 573,5 1	537,9 2 261,7 1	987,0 2	372,9
Groch 2 502,0	 3 340,8	 3 960,8	 3 810,1	 3	200,7.

Źródło: Statistics Canada, Field and special crops, (Seeded area) http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/prim11b-eng.htm; 
(Production), http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/prim11a-eng.htm 

Charakterystyczną	 cechą	 kanadyjskiego	 rolnictwa	 są	
uprawy	biotechnologicznie	zmodyfikowane,	zawierające	gen	
odporności	na	herbicydy	lub/i na	szkodniki	owadzie.	Szacuje	
się,	że	stanowią	one	ok.	95%	upraw	rzepaku,	prawie	100%	
buraków	cukrowych,	ponad	80%	kukurydzy	na	ziarno	oraz	
co	najmniej	60%	soi	uprawianych	w Kanadzie	 (wykres	2).	
W  2014	 roku	 uprawy	 te	 zajmowały	 łącznie	 11,6	 mln	 ha	
(18%	 użytków	 rolnych	 i  25%	 gruntów	 ornych	 Kanady18),	
z czego	8	mln	ha	przypadało	na	canolę,	a ponad	2	mln	ha	
na	 soję19.	 Stanowiło	 to	 6,4%	 powierzchni	 światowych	
upraw	 GM	 (w  przypadku	 USA	 –	 ponad	 40%)20.	 Znaczna	
część	upraw	GM	wykorzystywana	jest	do	produkcji	biopa-
liw:	pszenica	i kukurydza	–	etanolu,	a canola	i soja	–	biodie-
sla.	 Popyt	 na	 biopaliwa	 w  kraju	 i  za	 granicą	 stymulują	
obowiązkowe	 wskaźniki	 zużycia	 biopaliw	 w  określonych	
sektorach gospodarek21	 (w  Kanadzie	 w  2011  r.	 wprowa-
dzono	 obowiązkowy	 5%	 udział	 bioetanolu	 i  2%	 biodiesla	
w ogólnym	zużyciu	paliw	transportowych22).	

Rosnący	 areał	 upraw	 biotechnologicznych	 ogranicza	
rozwój	produkcji	ekologicznej	(uprawy	GM	z założenia	nie	
mogą	mieć	statusu	ekologicznych).	Jak	wynika	z ostatniego	
spisu	 rolnego,	 powierzchnia	 pod	 uprawę	 ekologicznej	

kukurydzy	na	ziarno	wynosiła	zaledwie	0,8%	areału	uprawy	
tej	rośliny,	a kukurydzy	słodkiej	–	1,7%.	Uprawiało	ją	ok.	1%	
gospodarstw	 rolnych	 uprawiających	 kukurydzę	 na	 ziarno	
i  6,5%	 gospodarstw	 uprawiających	 kukurydzę	 cukrową23.	
Rozpowszechnienie	uprawy	canoli	doprowadziło	do	wyeli-
minowania	 ekologicznych	 upraw	 rzepaku	 na	 większości	
obszarów	Kanady	(rzepak	niezmodyfikowany	jest	uprawia-
ny	na	wyspie	Księcia	Edwarda	na	eksport	do	Japonii).

Ponad	połowa	produkcji	rolniczej	Kanady	jest	eksporto-
wana.	 Głównym	 odbiorcą	 kanadyjskich	 towarów	 rolno-
-spożywczych	są	Stany	Zjednoczone	(udział	przekraczający	
50%	 –	 	wykres	 2).	 Kanada	 jest	 jednocześnie	największym	
dostawcą	tych	towarów	do	USA	(w 2014 r.	jej	udział	w ame-
rykańskim	imporcie	rolno-spożywczym	przekroczył	19%)24.	
Jeszcze	 większą	 rolę	 Stany	 Zjednoczone	 odgrywają	 jako	
dostawca	 towarów	 rolno-spożywczych	 do	 Kanady	 (60%	
udział	w kanadyjskim	imporcie).	Czynnikiem,	który	istotnie	
wpływa	 na	 dominację	 USA	 w  handlu	 rolno-spożywczym	
Kanady,	 jest	 –	oprócz	bliskości	 i  potencjału	 rynku	amery-
kańskiego	 oraz	 członkostwa	 obu	 krajów	 NAFTA	 –	 ich	
podobne	podejście	do	kwestii	ochrony	sanitarnej	i fitosani-
tarnej	oraz	biotechnologii	rolniczej.	
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Wykres 1

Powierzchnia upraw wybranych roślin w Kanadzie w latach 1995-2015, tys. ha

Źródło: IndexMundi, http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=ca&commodity=corn&graph=area-harvested

Wykres 2

Udział upraw genetycznie zmodyfikowanych w uprawach ogółem w Kanadzie

Źródło: Canadian Biotechnology Action Network (CBAN), Where in the world are GM crops and foods?, March 2015, Ottawa, s. 2 i 5.,  
http://www.GMOinquiry.ca/where
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Handel	rolno-spożywczy	Kanady	z krajami	UE	 jest	nie-
wielki.	 W  latach	 2010-2014	 udział	 UE-28	 w  Kanadyjskim	
eksporcie	rolno-spożywczym	oscylował	wokół	6%	(wykres	3),	
a w imporcie	przekroczył	12%,	z czego	ok.	40%	przypadało	
na	 Włochy	 i  Francję.	 Czynnikiem	 ograniczającym	 handel	
unijno-kanadyjski	 jest	 m.in.	 stanowisko	 Unii	 Europejskiej	
i jej	państw	członkowskich	w sprawie	bezpieczeństwa	żyw-
ności	GMO.	Przekłada	się	ono	na	regulacje	prawne	(proce-
dura	zatwierdzająca,	zerowa	tolerancja	dla	zanieczyszczeń	
GMO	w żywności	i nasionach,	wymóg	znakowania	żywności	
i  pasz),	 które	 utrudniają	 eksport	 produktów	 transgenicz-
nych	Kanady.	Eksport	mięsa	ogranicza	z kolei	powszechne	
stosowanie	w Kanadzie	zakazanych	w UE	hormonów	wzro-
stu	(w chowie	bydła)	i raktopaminy	(w chowie	trzody	chlew-
nej).	 Innego	rodzaju	barierą	w dostępie	kanadyjskich	pro-
duktów	rolnych	do	unijnego	rynku	są	cła	antydumpingowe	
i wyrównawcze	na	biodiesel.	Unia	nałożyła	je	w 2011 r.,	aby	
zapobiec	obchodzeniu	podobnych	ceł	nałożonych	na	bio-
diesel	z USA	w 2009 r.	poprzez	przeładunek	amerykańskie-
go	biopaliwa	w kanadyjskich	portach25.

Polityka Kanady w dziedzinie biotechnologii rolniczej

Główne cechy

Wyróżnikami	polityki	rolnej	Kanady	są:
 � dzielona	 odpowiedzialność	 władz	 federalnych	 i  pro-
wincji	w  rolnictwie	 (zgodnie	 z  kanadyjską	 konstytucją	
rolnictwo	podlega	„wspólnej	jurysdykcji”)26;

 � wysoki	stopień	regulacji	 i  interwencjonizmu	państwo-
wego,	w którym	główną	rolę	odgrywa	system	kontroli	
i  zarządzania	 podażą	 (supply	 management	 system),	
stosowany	 w  odniesieniu	 do	 nabiału,	 drobiu	 i  jaj27,	
produkowanych	głównie	na	rynek	krajowy;

 � wspieranie	produkcji	zbóż,	czerwonego	mięsa	i warzyw	
na	 eksport	 (wsparcie	 dla	 rolników,	 starania	 rządu	
o lepszy	dostęp	do	rynków	zagranicznych);

 � wspieranie	biotechnologii	rolniczej	i innowacji.

Kanada	 jest	 jednym	 z  pionierów	 upraw	 transgenicz-
nych.	Pierwszą	strategię	narodową	w sprawie	biotechnolo-
gii	przyjęto	w 1983 r.	W 1995 r.	rząd	zaaprobował	pierwsze	
organizmy	 zmodyfikowane	 genetycznie.	 Preferowanie	
przez	 władze	 zielonej	 biotechnologii	 uwidacznia	 się	
w udzielaniu	wsparcia	finansowego	dla	badań	i komercja-
lizacji	 ich	wyników	oraz	w rozwiązaniach	normatywnych.	
Według	 OECD	 wydatki	 publiczne	 na	 badania	 i  rozwój	
(B+R)	w relacji	do	PKB	są	w kanadyjskim	rolnictwie	wyższe	
niż	średnio	w krajach	OECD	 i wyższe	niż	średnio	w całej	
gospodarce	 kanadyjskiej28.	 Innowacje	 w  rolnictwie	 są	
wspierane	 na	 szczeblu	 federalnym	 (w  latach	 2008-2013	
ok.	 70%	 wsparcia)	 i  prowincjonalnym	 (ok.	 30%	 wspar-
cia)29,	poprzez	programy	promujące	tworzenie	i wprowa-
dzanie	 na	 rynek	 innowacji	 biotechnologicznych	 oraz	
zmniejszanie	związanego	z tym	ryzyka30.	Innowacje	rolni-
cze	 są	 jednym	 z  trzech	 tematów	 ramowego	 programu	
władz	federalnych	i prowincjonalnych	w dziedzinie	rolnic-
twa	na	lata	2013-2018	–	Growing Forward 2 (GF2),	przyjęte-

Wykres 3

Struktura geograficzna handlu rolno-spożywczego Kanady w latach 2010-2014

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade.
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go	w ramach	trzeciej	Strategii	narodowej	w sprawie	bio-
technologii (dwa	 pozostałe	 tematy	 to	 konkurencyjność	
i  rozwój	 rynku)31.	 Na	 rozwój	 i  komercjalizację	 nowych	
produktów	rolnych	przeznaczono	698	mln	CAD32.	Priory-
tetowo	 traktowane	 są	 projekty	 prowadzące	do	pozyska-
nia	i rozwoju	rynków	eksportowych.	

Regulacje prawne i instytucje

Pierwsze	przepisy	odnoszące	się	do	oceny	ryzyka	śro-
dowiskowego	 i zdrowotnego	związanego	z rozwojem	bio-
technologii	 żywnościowej	ustanowiono	w Kanadzie	10	 lat	
po	 przyjęciu	 pierwszej	 strategii	 promującej	 tę	 dziedzinę.	
W  1993  r.	 przyjęto	 federalne	 przepisy	 ramowe	 (Federal 
Regulatory Framework for Biotechnology)33,	 a  rok	później	 –	
wytyczne	(Guidelines for the Assessement of Novel Foods)34.	
Postanowiono,	że	ocena	produktów	biotechnologii,	w tym	
tzw.	nowej	żywności	 (novel food),	do	której	zaliczono	żyw-
ność	 zmodyfikowaną	 drogą	 zamierzonych	 manipulacji	
genetycznych,	oraz	rośliny	z nową	cechą	(plants with novel 
traits)	pod	kątem	skutków	dla	środowiska	naturalnego	oraz	
zdrowia	ludzi	i zwierząt,	będzie	dokonywana	na	podstawie	
dowodów	naukowych	(science-based)	i zgodnie	z procedurą	
stosowaną	wobec	produktów	konwencjonalnych.	Chodziło	
o uniknięcie	dublowania	przepisów	 i  instytucji.	 Rozwiąza-
nie	 to	 jest	 podobne	 do	 przyjętego	 w  USA35,	 natomiast	
zupełnie	inne	niż	w UE,	która	ustanowiła	odrębne	przepisy	
dla	żywności,	pasz	i nasion	GM	(o czym	piszemy	dalej).	

U  podłoża	wspomnianych	 regulacji,	 oprócz	 pragmaty-
zmu,	 leżały	 dwie	 koncepcje	 –	 zdefiniowane	 pierwotnie	
przez	FAO	i WHO,		a następnie	rozwinięte	w OECD36	–	zna-
jomości	 (familiarity),	 rozumianej	 tu	 jako	 „nasza	 wiedza	
o charakterystyce	gatunków	roślin	 i doświadczenie	z nimi	
związane	w  użytkowaniu	w  Kanadzie”37,	 oraz	 zasadniczej	
równoważności	 (substantial equivalence),	 oznaczającej	 że	
jeśli	 odmiana	 zmodyfikowana	genetycznie	 jest	uznana	 za	
równorzędną	z jej	naturalnym	odpowiednikiem	pod	wzglę-

dem	odżywczym,	to	może	być	traktowana	w ten	sam	spo-
sób	 w  odniesieniu	 do	 bezpieczeństwa.	 Zasada	 ta	 nie	
pozwala	na	stwierdzenie,	że	żywność	GMO	jest	całkowicie	
bezpieczna,	ale	że	jest	tak	bezpieczna,	jak	jej	niemodyfiko-
wany	genetycznie	odpowiednik.	

Następstwem	przyjęcia	wspomnianych	koncepcji	jest:
 � badanie	produktu	finalnego,	a nie	procesu,	w jakim	on	
powstaje;

 � brak	 kontroli	 i  monitorowania	 wszelkich	 zastosowań	
GMO,	zarówno	w zamkniętych	warunkach	laboratoryj-
nych,	jak	i w tzw.	użyciu	otwartym;

 � nieprowadzenie	 długookresowych	 badań	 oraz	 nieza-
leżnych	testów,

 � brak	obowiązku	znakowania	GMO.

Przyjęte	w  latach	90.	 XX	w.	 założenia	 i  główne	 zasady	
oceny	bezpieczeństwa	obowiązują	do	dzisiaj	 i  są	zasadni-
czo	 zbieżne	 z  zasadami	 stosowanymi	 w  USA.	 Wynika	 to	
w dużym	stopniu	z wzorowania	ustawodawstwa	obu	kra-
jów	na	zaleceniach	OECD	i Komisji	Kodeksu	Żywnościowe-
go	(Codex Alimentarius)	FAO/WHO.	

W  Kanadzie	 nadzór	 regulacyjny	 nad	 produktami	 bio-
technologicznymi	pochodzenia	roślinnego	sprawują:	Mini-
sterstwo	 Zdrowia	 Kanady	 (Health Canada) –	 w  zakresie	
bezpieczeństwa	 nowej	 żywności	 i  dopuszczenia	 jej	 do	
obrotu,	oraz	Kanadyjska	Agencja	Inspekcji	Żywności	(Cana-
dian Food Inspection Agency	 –	 CFIA)	 –	 w  odniesieniu	 do	
roślin,	 pasz	 dla	 zwierząt,	 nasion	 oraz	 badania	 wpływu	
nowych	roślin	na	środowisko	przyrodnicze	(tabela	3).	

Przepisy	odnoszące	się	do	produktów	biotechnologicz-
nych	rozwijano	w kolejnych	latach.	W 1999 r.	do	rozporzą-
dzenia	wykonawczego	do	ustawy	o żywności	i lekach	(Food 
and Drug Act) dodano	rozdział	28	dotyczący	nowej	żywności	
(tzw.	Novel Food Regulation38),	w którym:	1)	doprecyzowano	
jej	 definicję	 (art.	 B.28.001)	 oraz	 2)	 wprowadzono	 system	
obowiązkowego	zgłoszenia	przed	dopuszczeniem	do	obro-
tu	(art.	B.28.002	i art.	B.28.003).	

Tabela 3

Instytucje odpowiedzialne za regulacje w dziedzinie biotechnologii w Kanadzie

Produkty objęte regulacjami biotechnologicznymi Instytucja odpowiedzialna Akt prawny delegujący

Żywność,	leki,	kosmetyki,	wyroby	medyczne,	w tym	
uzyskane	dzięki	biotechnologii

Ministerstwo	Zdrowia	Kanady Ustawa	o żywności	i lekach

Suplementy	nawozów,	w tym	nowe	suplementy	
(mikrobiologiczne	i chemiczne)

Kanadyjska	Agencja	Inspekcji	Żywności	-	CFIA Ustawa	o nawozach

Pasze,	w tym	pasze	nowe Kanadyjska	Agencja	Inspekcji	Żywności	-	CFIA Ustawa	o paszach

Weterynaryjne	produkty	biologiczne Kanadyjska	Agencja	Inspekcji	Żywności	-	CFIA Ustawa	o zdrowiu	zwierząt	

Rośliny,	w tym	z nowymi	cechami,	oraz	drzewa Kanadyjska	Agencja	Inspekcji	Żywności	-	CFIA Ustawa	o nasionach

Wszystkie	żywe	produkty	biotechnologii	nieobjęte	innymi	
przepisami	federalnymi	

Ministerstwo	Ochrony	Środowiska	Kanady Kanadyjska	ustawa	o ochronie	
środowiska

Biotechnologiczne	produkty	rybne	 Ministerstwo	Rybołówstwa	i Oceanów	
Kanady

Kanadyjska	ustawa	o ochronie	
środowiska

Źródło: Canadian Food Inspection Agency, Regulating Agricultural Biotechnology in Canada: An Overview, 6.3.2014,  
http://www.inspection.gc.ca/plants/plants-with-novel-traits/general-public/overview/eng/1338187581090/1338188593891
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Ad	1).	Za	nową	żywność,	oprócz	żywności	genetycznie	
zmodyfikowanej,	uznano	„substancje,	w tym	mikroorgani-
zmy,	które	nie	mają	historii	bezpiecznego	używania	w cha-
rakterze	 żywności”,	 oraz	 żywność	 otrzymaną	 w  procesie	
nie	 stosowanym	 wcześniej	 w  produkcji	 żywności,	 o  ile	
spowodował	on	 jej	poważną	zmianę	(sprecyzowano	poję-
cie	poważna	zmiana39).	Zwracają	uwagę	dwa	aspekty	takie-
go	ujęcia,	którego	przesłanką	była	chęć	ułatwienia	komer-
cjalizacji	nowych	produktów40.	Pierwszy	to	„rozwodnienie”	
problemu	 żywności	 GM	 poprzez	 włączenie	 jej	 do	 grupy	
produktów,	które	nie	są	GMO	(np.	produkty	będące	wyni-
kiem	krzyżowania),	oraz	wyłączenie	z kategorii	GM	produk-
tów	 o  nieznacznych	 zmianach	 genetycznych.	 Drugi	 to	
pośrednie	przyznanie,	że	żywność,	która	ma	historię	bez-
piecznego	 używania	 (tj.	 została	 uznana	 za	 bezpieczną	
w  kraju	 trzecim	 o  podobnym	 systemie	 oceny),	 nie	 musi	
podlegać	procedurze	notyfikacji.	Można	to	traktować	jako	
swoistą	formę	wzajemnego	uznawania	regulacji41.		

Ad	 2).	 Notyfikacja	 nowej	 żywności	 jest	 obowiązkowa.	
Producenci	i importerzy	muszą	przedłożyć	w Ministerstwie	
Zdrowia	wniosek	o  jej	 dopuszczenie	do	obrotu.	Minister-
stwo	 powinno	w  ciągu	 45	 dni,	 licząc	 od	 daty	 otrzymania	
niezbędnej	 dokumentacji,	 podjąć	 decyzję,	 czy	 dany	 pro-
dukt	jest	bezpieczny.	Ocena	powinna	być	oparta	na	nauko-
wym	dowodzie	i –	jeśli	to	zasadne	–	zgodna	z dobrą	prakty-
ką	 laboratoryjną.	 Kryteria	 oceny	 bezpieczeństwa	 zawarte	
są	we	wspomnianych	wytycznych	z 1994 r.,	zmodyfikowa-
nych	w 2006  r.,	 oraz	w dyrektywach,	opartych	na	 zalece-
niach	 organizacji	 międzynarodowych42.	 Bezpieczeństwo	
jest	 zdefiniowane	 nie	 jako	 zupełny	 brak	 ryzyka,	 ale	 jako	
poziom	 „dopuszczalnego	 ryzyka”.	 Jeśli	 ryzyko	 jest	 zbyt	
duże,	wniosek	jest	odrzucany43.	

Żywność	zmodyfikowana	jest	badana	pod	kątem	takich	
samych	 zagrożeń,	 jak	 żywność	 konwencjonalna,	 a  więc:	
toksyn,	 reakcji	 alergicznych,	 bezpieczeństwa	 mikrobiolo-
gicznego	 i  chemicznego,	 substancji	 toksycznych,	wartości	
odżywczych	 i  składu.	Wszystkie	 produkty	 inżynierii	 gene-
tycznej	są	oceniane	pod	kątem	niezamierzonych	lub	wtór-
nych	 skutków,	 które	 mogą	 wyniknąć	 z  wprowadzenia	
obcych	genów	lub	sekwencji	DNA44.	Oceny	dokonują	eks-
perci	na	podstawie	dokumentacji	dostarczonej	przez	zain-
teresowaną	 firmę	 biotechnologiczną.	 Ministerstwo	 Zdro-
wia	nie	prowadzi	własnych	badań,	ani	nie	korzysta	z usług	
niezależnych	 laboratoriów.	 Wychodzi	 bowiem	 z  złożenia,	
że	 producenci	 przestrzegają	międzynarodowych	 standar-
dów	 ewaluacji,	 m.in.	 dotyczących	 dokumentowania	
badań45.	 Jeśli	 produkt	 przejdzie	 pomyślnie	 proces	 oceny	
i otrzyma	certyfikat	bezpieczeństwa	dla	środowiska	i żywie-
nia,	wówczas	producent/importer	otrzymuje	powiadomie-
nie	o braku	sprzeciwu.	Ministerstwo	może	jednak	zażądać	
dodatkowych	 informacji.	 Ostateczna	 decyzja	 powinna	
zapaść	w ciągu	90	dni	od	jej	otrzymania.	

Obowiązkowi	 zgłoszenia	 podlegają	 również	 rośliny	
z nową	cechą	i nasiona.	Procedura	ich	rejestracji	jest	taka	
sama,	 jak	 odmian	 uzyskanych	 metodami	 tradycyjnymi.	
CFIA	wydaje	zezwolenia	na	uprawy	testowe	i ocenia	skutki	
uwolnienia	 tych	 roślin	 do	 środowiska	 przyrodniczego.	
W przypadku	roślin	na	paszę	ocenia	także	ich	bezpieczeń-

stwo	dla	 zwierząt	 i  osób	 zatrudnionych	przy	 ich	hodowli.	
Bezpieczeństwo	 roślin	 przeznaczonych	 do	 konsumpcji	
przez	ludzi	dodatkowo	ocenia	Ministerstwo	Zdrowia.	Decy-
zje	 obu	 instytucji	 wraz	 z  krótkim	 uzasadnieniem	 są	 upu-
bliczniane46.	 Szczegółowy	 opis	 badań	 nie	 jest	 jednak	
dostępny	 ani	 dla	 rolników,	 ani	 dla	 konsumentów,	 ani	
nawet	 dla	 niezależnych	 naukowców47.	 Jest	 uznawany	
bowiem	za	poufną	informację	biznesową.

Zastrzeżenia społeczeństwa kanadyjskiego do polityki 
państwa wobec GMO 

Po	kilku	latach	komercjalizacji	obecność	GMO	i system	
ich	oceny	zaczęły	być	krytykowane	przez	różne	środowiska	
(m.in.	rolników,	ekologów,	przedstawicieli	sektora	publicz-
nego	 i  nauki)48.	 Podnoszono	 problemy	 zanieczyszczania	
upraw	 tradycyjnych	 i  ekologicznych	 odmianami	 transge-
nicznymi,	 ochrony	 patentowej	 nasion	 oraz	 potencjalnych	
zaburzeń	 równowagi	 ekosystemów.	 Naukowcy	 oceniali	
negatywnie	 rozszerzenie	 zakresu	 stosowania	 koncepcji	
zasadniczej	równoważności	do	oceny	skutków	środowisko-
wych	 GMO	 (wcześniej	 była	 stosowana	 jedynie	 w  ocenie	
bezpieczeństwa	żywności)49.	Zawracali	oni	uwagę,	 że	sto-
sowanie	zasad	znajomości	 i  równoważności	może	dopro-
wadzić	do	zredefiniowania	podstawy	porównawczej	akcep-
towalnego	ryzyka.	Dopuszczone	do	obrotu	GMO	mogą	stać	
się	bowiem	po	pewnym	czasie	produktem	referencyjnym	
dla	nowych	produktów	biotechnologicznych	(tak	jak	odpo-
wiedniki	 tradycyjne),	 ponieważ	 będą	 spełniały	 kryterium	
„posiadania	 historii	 bezpiecznego	 używania	 jako	 żyw-
ność”50.

Rosnące	obawy	społeczeństwa	rzutujące	na	stabilność	
rynku	 produktów	 GM,	 a  także	 dyskusja	 wokół	 Protokołu	
kartageńskiego	 o  bezpieczeństwie	 biologicznym	 do	 Kon-
wencji	o różnorodności	biologicznej	(sporządzony	w 2000 r.,	
wszedł	w życie	w 2003 r.),	promującego	zasadę	przezorno-
ści	(ostrożności)	(precautionary principle),	spowodowały,	że	
w 2000 r.	rząd	kanadyjski	zlecił	Królewskiemu	Towarzystwu	
Kanady	(The Royal Society of Canada),	skupiającemu	nieza-
leżnych	 naukowców,	 analizę	 krajowego	 systemu	 oceny	
bezpieczeństwa	żywności	biotechnologicznej.	W jej	wyniku	
panel	ekspertów	uznał,	że	najsłabszym	ogniwem	systemu	
jest	zasada	zasadniczej	równoważności.	Choć	nie	negował	
przydatności	 zasady	 jako	narzędzia	w ocenie	bezpieczeń-
stwa	(safety standard),	zakwestionował	jednak	jej	stosowa-
nie	 jako	 podstawy	 stwierdzenia	 braku	 różnicy	 między	
nowym	produktem	a jego	odpowiednikiem	konwencjonal-
nym	 (a  decision threshold)51.	 Po	 przeanalizowaniu	 decyzji	
podejmowanych	przez	CFIA	eksperci	stwierdzili,	że	z powo-
du	stosowania	zasad	znajomości	 i zasadniczej	równoważ-
ności	 (we	 wspomnianej	 interpretacji)	 nowe	 produkty	 nie	
przechodziły	 do	 etapu	 pełnego	 badania.	 W  konkluzjach	
rekomendowali	założenie,	zgodnie	z zasadą	ostrożności,	że	
techniki	nie	mogą	być	uznane	za	bezpieczne,	jeśli	nie	udo-
wodniono	 tego	 naukowo.	 Zalecili	 ponadto:	 podniesienie	
standardów	 naukowych	 w  ocenie	 bezpieczeństwa,	
uwzględnianie	w polityce	wobec	GMO	aspektów	etycznych,	
społeczno-ekonomicznych	i naukowych,	prowadzenie	dłu-
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gookresowych	obserwacji	skutków	zdrowotnych	spożywa-
nia	 nowej	 żywności	 i  upowszechnianie	 ich	 wyników	 oraz	
obowiązkowe	 znakowanie	 żywności	 GM52.	 Ocenia	 się,	 że	
rząd	zrealizował	w pełni	zaledwie	kilka	z 53	zaleceń	panelu	
ekspertów	(w tym	jednoczesne	badanie	GMO	przeznaczo-
nych	 dla	 ludzi	 i  zwierząt)53.	 Skutkiem	 wskazania	 przez	
panel	ekspertów,	a także	inne	gremia	naukowe54,	na	kon-
flikt	interesów	wynikający	z pełnienia	przez	CFIA	równole-
gle	 roli	organu	odpowiedzialnego	za	bezpieczeństwo	śro-
dowiskowe	 i  regulatora	 oraz	 promotora	 zielonej	 biotech-
nologii,	było	wyłączenie	w 2013 r.	tego	urzędu	z kompeten-
cji	 Ministerstwa	 Rolnictwa	 i  podporządkowanie	 go	 Mini-
sterstwu	Zdrowia55.	Znamienne	jest,	że	gdy	wygasł	mandat	
ustanowionemu	 w  1999  r.,	 a  więc	 w  okresie	 wzmożonej	
krytyki	polityki	wobec	GMO,	komitetowi	(Canadian Biotech-
nology Advisory Committee),	 który	 miał	 doradzać	 rządowi	
m.in.	 w  sprawach	 etycznych,	 społecznych	 i  zdrowotnych,	
w  2007  r.	 zastąpiła	 go	 Rada	 do	 spraw	 Nauki,	 Techniki	
i Innowacji	(Science, Technology and Innovation Council).

Podstawowe różnice w polityce Unii Europejskiej 
i Kanady wobec GMO 

Polityki	Unii	i Kanady	w dziedzinie	zielonej	biotechnolo-
gii	znacznie	się	różnią	(tabela	4).	W szczególności	mają	one	
odmienne	podejście	do	kwestii	bezpieczeństwa	żywności,	
w tym	do	zasad	przezorności	i zasadniczej	równoważności,	
co	 było	 kilkakrotnie	 powodem	 ich	 sporów	 handlowych	
w WTO	(por.	przypisy	80	i 81).	Kanada	nie	ratyfikowała	Pro-
tokołu	 kartageńskiego	 o  bezpieczeństwie	 biologicznym	
(choć	podpisała	go	w 2001 r.),	zrobiły	to	natomiast	wszyst-
kie	państwa	członkowskie	UE	oraz	Unia	Europejska.	Proto-
kół	 ustanowił,	 że	 przedmiotem	 importu	 mogą	 być	 tylko	
GMO	dopuszczone	do	obrotu/uprawy	w tym	kraju	(proce-

dura	 zgody	 po	 uprzednim	 poinformowaniu),	 a  umowy	
dwustronne	nie	mogą	stać	się	przyczyną	obniżenia	pozio-
mu	 ochrony	 przewidzianego	 w  Protokole56.	 W  Kanadzie	
uprawy	roślin	transgenicznych	zajmują	1/4	gruntów	ornych,	
w  Unii	 natomiast	 stanowią	margines.	 Na	 rynku	 kanadyj-
skim	 do	 sprzedaży	 dopuszczono	 ponad	 120	 produktów	
żywnościowych	GM57.	 Szacuje	 się,	 że	 żywność	 i  składniki	
GM	są	obecne	i wykrywalne	w ok.	11%	spożywanej	żywno-
ści,	 a  mogą	 być	 obecne,	 chociaż	 niewykrywalne,	 nawet	
w  75%	 przetworzonej	 żywności	 sprzedawanej	 w  skle-
pach58.	W UE	do	spożycia	przez	ludzi	lub	zwierzęta	zatwier-
dzono	 dotychczas	 ok.	 70	 produktów	 GM,	 z  czego	 aż	 19	
w 2015 r.59.	Liczba	produktów	żywnościowych	GM	dostęp-
nych	w sprzedaży	jest	niewielka,	co	można	wiązać	z wymo-
giem	etykietowania,	 jak	również	dostępnością	alternatyw-
nych	 produktów	 genetycznie	 niezmodyfikowanych.	 Duży	
jest	natomiast	udział	pasz	GM	w bilansie	paszowym	UE60.

Konsekwencją	przyjęcia	w Kanadzie	koncepcji	zasadni-
czej	równoważności	oraz	koncentrowania	się	na	produkcie	
(w Unii	 na	 procesie	 produkcji)	 jest	 niemożność	 śledzenia	
produktów	zawierających	GMO	w łańcuchu	żywnościowym	
oraz	rezygnacja	z wnikliwszych	badań	naukowych	żywności	
GM.	W Unii	w zakresie	GMO	przyjęto	podejście	ostrożno-
ściowe	 (jako	skutek	negatywnych	doświadczeń	w dziedzi-
nie	zdrowia	publicznego	związanych	z chorobą	BSE,	w przy-
padku	której	nauka	nie	przewidziała	zagrożeń).	Przewiduje	
ono	obowiązek	uzyskania	zezwolenia	dla	GMO,	które	mają	
być	wprowadzone	do	obrotu,	oraz	monitorowanie	środo-
wiska	 przyrodniczego	 zatwierdzonych	 GMO61.	 Takie	 roz-
wiązanie	 zapewnia	 przejrzystość	 całego	 łańcucha	 żywno-
ściowego.	 Opinię	 naukową	 w  sprawie	 wprowadzenia	 do	
obrotu	 sporządza	 Europejski	 Urząd	 ds.	 Bezpieczeństwa	
Żywności	(European Food Safety Authority	–	ESFA).	Jej	główną	
część	stanowi	ocena	bezpieczeństwa,	która	jest	publikowa-

Tabela 4

Główne różnice w regulacjach dotyczących GMO w UE i Kanadzie

Cecha Unia Europejska Kanada

Podstawowa	zasada	w ocenie	
ryzyka	

zasada	przezorności	(ostrożności) zasady	znajomości	i zasadniczej	
równoważności

Sposób	oceny badanie	procesu	produkcji badanie	produktu

Podstawa	prawna	 unijne	dyrektywy	i rozporządzenia	regulujące	kwestie	GMO brak	oddzielnych	aktów	prawnych	dla	
GMO

Instytucje na	szczeblu	UE	–	Europejska	Agencja	ds.	Bezpieczeństwa	
Żywności

szczebel	federalny:	ministerstwa	i służba	
fitosanitarna

Dopuszczenie	do	obrotu wymóg	uzyskania	zezwolenia		 obowiązkowe	zgłoszenie	i uzyskanie	
certyfikatu	braku	zastrzeżeń

Próg	zanieczyszczenia	GMO	jako	
warunek	dopuszczenia	do	obrotu

0%	(w praktyce	0,01%)	-	żywność	i nasiona	
0,1%	-	pasze

0%	-	żywność,	nasiona	i pasze;	propozycja	
progu	0,2%	dla	żywności	i pasz	

Znakowanie	 obowiązkowe	dla	żywności	pochodzenia	roślinnego	i pasz;	
w niektórych	państwach	członkowskich	dobrowolne	
znakowanie	towarów	pochodzenia	zwierzęcego	etykietą	
„wolny	od	GMO”

dobrowolne

Próg	zanieczyszczenia	jako	
warunek	znakowania

powyżej	0,9%	-	żywność	i pasze -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie unijnych i  kanadyjskich aktów prawnych oraz stron internetowych odpowiedzialnych Komisji 
Europejskiej i CFIA.
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na.	Przy	jej	opracowywaniu	EFSA	konsultuje	się	z państwa-
mi	 członkowskimi.	 Przeprowadzane	 są	 także	 konsultacje	
publiczne.	 Oceny	 ryzyka	 dokonywała	 Komisja	 Europejska	
na	 podstawie	 zharmonizowanych	 kryteriów,	 uznawanych	
za	jedne	z najbardziej	rygorystycznych	na	świecie.	Ze	wzglę-
du	na	rozbieżne	stanowiska	państw	członkowskich	w spra-
wie	GMO	w 2015 r.	weszła	w życie	nowa	unijna	dyrektywa	
2015/412,	umożliwiająca	im	ograniczenie	lub	zakaz	uprawy	
GMO	 na	 swoim	 terytorium	 (klauzula	 op-out)62.	 System	
dopuszczania	GMO	do	obrotu	i uprawy	opisany	jest	szcze-
gółowo	 na	 stronach	 Komisji63	 i  w  literaturze64,	 dlatego	
w niniejszym	artykule	skupiono	się	na	przedstawieniu	pod-
stawowych	 różnic	 w  regulacjach	 dotyczących	 GMO	w  UE	
i Kanadzie.

Mając	na	względzie	treść	umów	CETA	i TTIP	(ujawnione	
fragmenty),	warto	przeanalizować	głębiej	różnice	w znako-
waniu	żywności	i pasz	GM	oraz	kwestie	ich	zanieczyszcze-
nia	niezatwierdzonymi	GMO.	

Znakowanie żywności GM

W Unii	Europejskiej	żywność	lub	pasza,	zawierające	lub	
wyprodukowane	z zatwierdzonych	odmian	GMO	muszą	być	
oznakowane65.	Obowiązek	ten	nie	dotyczy	żywności	i pasz,	
w przypadku	których	zawartość	GMO	jest	niższa	niż	0,9%	dla	
każdego	składnika	liczonego	indywidualnie,	a ich	producent	
jest	 w  stanie	 udowodnić,	 że	 obecność	 materiału	 GM	 jest	
przypadkowa	 lub	 technicznie	 nieunikniona66.	 Obowiązek	
znakowania	 dotyczy	 produktów	 pochodzenia	 roślinnego,	
nie	obejmuje	natomiast	produktów	ze	zwierząt	skarmianych	
paszami	 GM	 (mięsa,	 mleka	 i  jaj)	 lub	 przetwarzanych	 za	
pomocą	produktów	leczniczych	GM67.	Produkty	pochodze-
nia	 zwierzęcego	 podlegają	 ogólnym	 zasadom	 znakowania	
środków	spożywczych.	Obowiązek	znakowania	jest	uzasad-
niony	prawem	konsumentów	do	świadomego	wyboru,	a nie	
domniemanym,	niekorzystnym	wpływem	spożywania	GMO	
na	zdrowie.	Szanując	to	prawo,	niektóre	państwa	członkow-
skie	UE	(np.	Austria,	Francja	i Niemcy)	wprowadziły	przepisy	
umożliwiające	dobrowolne	znakowanie	towarów	pochodze-
nia	zwierzęcego	etykietą	„wolny	od	GMO”68.	

W  Kanadzie,	 podobnie	 jak	 w  USA,	 nie	ma	 obowiązku	
znakowania	 produktów	 transgenicznych,	 co	 jest	 konse-
kwencją	 uznania	 ich	 za	 „zasadniczo	 równoważne”	 i  bez-
pieczne	na	 równi	 z  ich	 konwencjonalnymi	odpowiednika-
mi.	 Etykietowanie	 żywności	 jest	 obowiązkowe	w  sytuacji,	
gdy	podanie	pewnych	informacji	(np.	o alergenach,	zawar-
tości	glukozy	 itp.)	 jest	ważne	dla	zdrowia	 lub	bezpieczeń-
stwa	spożycia,	lub	jeśli	żywność	została	istotnie	zmieniona	
pod	względem	wartości	 odżywczych	bądź	 składu.	 Zasady	
etykietowania	 żywności	 ustalają	 Ministerstwo	 Zdrowia	
Kanady	 i  CFIA.	 Ponieważ	 wielu	 Kanadyjczyków	 oczekuje	
informacji	 o  tym,	 czy	 żywność	 została	 wyprodukowana	
przy	użyciu	inżynierii	genetycznej,	czy	też	nie,	opracowano	
zasady	 dobrowolnego	 etykietowania	 i  reklamy	 środków	
spożywczych69.	Dozwolone	są	zarówno	etykiety	o charak-
terze	 pozytywnym	 („zawiera	 ….”),	 jak	 i  negatywnym	 („nie	
zawiera…”),	pod	warunkiem,	że	nie	wprowadzają	one	kon-

sumenta	w błąd.	Przyjęto	5%	próg	tolerancji,	a więc	znacz-
nie	wyższy	niż	w UE	(0,9%).	

Zanieczyszczenia organizmami genetycznie 
zmodyfikowanymi

Sprawa,	która	została	potraktowana	w sposób	szczegól-
ny	 w  umowie	 CETA	 i  proponowanych	 postanowieniach	
TTIP	(o czym	piszemy	dalej),	dotyczy	domieszek	nieautory-
zowanych	GMO	w żywności	i paszach.	W praktyce	możliwe	
są	dwie	sytuacje:	1)	GMO	jest	zatwierdzone	w krajach	trze-
cich	i jest	w trakcie	procesu	autoryzacji	w UE,	ale	nie	zosta-
ło	 jeszcze	 zatwierdzone	 (autoryzacja	 asynchroniczna)	 i  2)	
GMO	jest	zalegalizowane	w krajach	trzecich,	ale	nie	będzie	
skierowane	 do	 zatwierdzania	 w  UE	 (autoryzacja	 asyme-
tryczna).	 W  obu	 przypadkach	 służby	 fitosanitarne	 kraju	
importera	stosującego	zasadę	zerowej	tolerancji	nie	mogą	
dopuścić	do	wyładunku	towaru.	

W Unii	Europejskiej	–	zgodnie	z zasadą	przezorności	–	
obowiązuje	 zasada	 zero	 tolerancji	 dla	 niezatwierdzonego	
materiału	GM	w żywności	i nasionach70.	Zerowy	próg	jest	
rozumiany	 jako	próg	poniżej	 0,01%	masy	nieautoryzowa-
nego	materiału	GM.	W przypadku	importowanych	pasz	od	
15	 lipca	 2011  r.	 dopuszczalne	 są	 domieszki	 (max.	 0,1%)	
nieautoryzowanego	materiału	GM,	pod	warunkiem	że	jest	
on	zalegalizowany	w kraju	trzecim,		wniosek	o jego	dopusz-
czenie	 jest	 rozpatrywany	 w  UE	 przynajmniej	 od	 trzech	
miesięcy,	a unijne	laboratorium	referencyjne	zaakceptowa-
ło	 przedstawioną	 przez	 wnioskodawcę	 ilościową	metodę	
wykrywania	 zanieczyszczenia	oraz	 certyfikowany	materiał	
odniesienia71.

	Komisja	Europejska	przedstawia	wprowadzenie	progu	
nie	jako	odejście	od	polityki	zerowej	tolerancji,	ale	technicz-
ne	rozwiązanie	kwestii	domieszek	GMO,	które	zminimalizu-
je	 ryzyko	 niedoboru	 pasz	 białkowych	 w  Europie72.	 Duży	
udział	 w  złagodzeniu	 sztywnych	 zasad	 UE	 miała	 presja	
partnerów	 atlantyckich.	W  2009  r.	 i  w  latach	 następnych	
kanadyjscy	eksporterzy	nasion	 lnu	 (ramka	2)	oraz	amery-
kańscy	eksporterzy	produktów	kukurydzianych	i ryżu	ponie-
śli	 bowiem	 znaczne	 straty	 z  powodu	 niewpuszczenia	 na	
rynek	unijny	dostaw	zanieczyszczonych	odmianami	GMO,	
które	nie	były	zatwierdzone	w UE.	Aby	uniknąć	w przyszło-
ści	 takich	 sytuacji,	 Kanada	 i  USA	 rozpoczęły	 dwutorowo	
działania	 na	 rzecz	 zniesienia	 zasady	 zerowej	 tolerancji:	
w procesie	negocjowania	umów	bilateralnych	(m.in.	CETA	
i  TTIP)	 oraz	 na	 szczeblu	 międzynarodowym.	 W  2012  r.	
Kanada	 wystąpiła	 z  inicjatywą	 koalicji	 państw	 popierają-
cych	politykę	minimalizowania	zakłóceń	handlu	spowodo-
wanych	zanieczyszczeniem	GMO	(Global LLP Initiative - GLI).	
Jej	celem	jest	ustalenie	legalnego	niskiego	poziomu	nieza-
mierzonej	obecności	materiału	GM	w żywności	i paszy	(Low 
Level Presence	 –	 LLP),	 który	 nie	 jest	 zatwierdzony	w  kraju	
importu73.	GMO	musi	być	jednak	dopuszczone	do	komer-
cjalizacji	 przynajmniej	 w  jednym	 kraju,	 a  dokonana	 tam	
ocena	jego	bezpieczeństwa	musi	spełniać	wymogi	Kodeksu	
Żywnościowego.	 Dotychczas	 odbyły	 się	 cztery	 spotkania	
koalicji	GLI.	Uczestniczy	w niej	15	krajów,	a UE	jest	obser-
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Kanada,	która	obecnie	również	stosuje	politykę	zerowej	
tolerancji77,	postanowiła,	że	 jako	pierwszy	kraj	na	świecie	
zmieni	przepisy	importowe	regulujące	przypadkowe	zanie-
czyszczenia	niezatwierdzonym	GMO78.	W 2015 r.	w deba-
cie	zaproponowała,	aby	dozwolony	poziom	niezamierzonej	
obecności	materiału	GM	w żywności	i paszy	(Low Level Pre-
sence	–	LLP),	poniżej	którego	nie	przeprowadzano	by	oceny	
ryzyka,	wynosił	0,2%.	W ten	sposób	śladowe,	przypadkowe	
zanieczyszczenia	 spowodowane	 kurzem	 albo	 pozostało-
ściami	 innych	 towarów	 transportowanych	w  tych	samych	
kontenerach	 nie	 zakłócałyby	 handlu.	 Na	 żądanie	 władz	
dostawca	musiałby	przedstawić	metodę	wykrywania	zanie-
czyszczenia	i dostarczyć	materiał	porównawczy.	Poza	pro-
giem	0,2%	przewiduje	 się	wprowadzenie	drugiego	progu,	
wyższego,	obejmującego	m.in.	tzw.	zanieczyszczenia	z pola.	
Byłby	 on	 jednakowy	 dla	 wszystkich	 upraw	 (propozycja	
przemysłu	to	3%-5%)79.	Jeśli	poziom	zanieczyszczenia	mie-
ściłby	się	w podanych	dwóch	progach,	to	przeprowadzano	
by	 ocenę	 ryzyka.	 Dla	 zanieczyszczeń	 powyżej	 górnego	
progu	obowiązywałaby	procedura	przewidziana	dla	nieza-
twierdzonych	GMO.	Pomysł	 ten	bardzo	popierają	ekspor-
terzy.	Z kolei	przeciwnicy	GMO	traktują	go	 jako	zgodę	na	
dopuszczanie	na	 terytorium	Kanady	materiału	GM	nieza-
twierdzonego	przez	Ministerstwo	Zdrowia80.

Postanowienia odnoszące się do GMO w umowie CETA 

W umowie	CETA	postanowienia	odnoszące	się	do	pro-
duktów	biotechnologii,	a więc	i do	GMO,	zawarte	są	w roz-
dziale	 25	 „Dwustronny	 dialog	 i  współpraca”.	 Przyjęto,	 że	
współpraca	i wymiana	informacji	w dziedzinie	biotechnolo-
gii	będą	nadal	odbywać	się	w formule	dialogu	ustanowio-
nego	w 2009 r.	w ramach	ugody	po	przegranym	przez	Unię	
w WTO	sporze	z Kanadą	(także	ze	Stanami	Zjednoczonymi	
i  Argentyną),	 spowodowanym	 ustanowieniem	 przez	 Unię	
w  1999  r.	de facto moratorium	na	 zatwierdzanie	GMO81.	
Formuła	dialogu	polega	na	organizowaniu	dwa	razy	w roku	
spotkań	 właściwych	 służb	 Komisji	 Europejskiej	 i  władz	
kanadyjskich82.	 Zakres	 tematyczny	 spotkań	 przeniesiono	

do	umowy	CETA	(art.	25.2.	ust.	1).	Obejmuje	on	wszystkie	
sprawy	 w  dziedzinie	 biotechnologii,	 które	 mogą	 mieć	
wpływ	na	handel	między	UE	i Kanadą,	w tym:	

 � asynchroniczne	zatwierdzenia	produktów	biotechnolo-
gicznych	lub	przypadkowe	uwolnienia	produktów	nie-
dopuszczonych	do	obrotu,

 � rozwój	 handlu	 i  gospodarki	 wynikający	 z  przyszłego	
zatwierdzenia	produktów	biotechnologicznych,

 � środki	podejmowane	przez	państwa	członkowskie	UE,	
 � nowe	 przepisy	 prawne	 oraz	 najlepsze	 praktyki	 we	
wdrażaniu	przepisów	z tej	dziedziny.	

Nowym	elementem,	który	pojawił	się	w umowie	CETA	
jest	 natomiast	 podkreślenie	 następujących	 wspólnych	
celów (shared objectives)	współpracy	regulacyjnej	w dziedzi-
nie	biotechnologii:	

 � wymiana	 informacji	 o  systemach	 i  procesach	 oceny	
ryzyka	w podejmowaniu	decyzji	dotyczących	GMO;

 � promowanie	procesów	zatwierdzenia	produktów	opar-
tych	na	dowodach	naukowych;	

 � współdziałanie	na	arenie	międzynarodowej	w sprawie	
wielkości	progowych	występowania	GMO;

 � minimalizowanie	 niekorzystnych	 skutków	 dla	 handlu	
wynikających	 z  regulacji	 dotyczących	 produktów	 bio-
technologicznych.	

Wprowadzenie	nowych	aspektów	dostępu	do	rynku	pro-
duktów	 biotechnologicznych	 jest	 sprzeczne	 z  wielokrotnie	
powtarzanymi	zapewnieniami	wysokiej	rangi	przedstawicie-
li	 Komisji	 Europejskiej,	 że	 przepisy	 GMO	 w  umowie	 CETA	
(podobnie,	 jak	i w TTIP)	nie	będą	liberalizowane83.	Wpraw-
dzie	w umowie	nie	wspomina	się	explicite	o takim	zamiarze,	
jednak	można	domniemywać,	że	celem	szeroko	zakrojonej	
współpracy	regulacyjnej	(por.	także	rozdział	XXI	o takim	tytu-
le)	jest	konwergencja	przepisów,	co	w przypadku	Unii	ozna-
cza	złagodzenie	restrykcyjnej	polityki	wobec	GMO.

Zdaniem	stowarzyszenia	Canadian Biotechnology Action 
Network (CBAN)84 problemy	wymienione	w  art.	 25.2	 oraz	
„wspólne	cele”	sugerują	następujące	możliwości:	

 � Kanada	będzie	wskazywać	produkty,	 których	 zatwier-
dzeniem	przez	UE,	jest	zainteresowana;

watorem74.	Komisja	Europejska	wykazuje	zainteresowanie	
inicjatywą	 GLI.	 Można	 tak	 wnioskować	 na	 podstawie	 jej	
listów	kierowanych	do	EFSA	w  latach	2015/2016	dotyczą-

cych	 przygotowania	 uzasadnienia	 wytycznych	 w  sprawie	
LPP	 dla	 żywności	 i  pasz,	 a  stanowiących	 odstępstwo	 od	
postanowień	rozporządzenia	1829/200375.

Zanieczyszczenie kanadyjskiego lnu w eksporcie do Unii Europejskiej

W 2009 r.	w partii	lnu	sprzedanego	do	Europy	i Japonii	wykryto	zanieczyszczenie	Triffidem,	odmianą	lnu	genetycznie	zmodyfikowaną	
(w kolejnych	partiach	zanieczyszczenia	wynosiły	nawet	10%	masy).	Fakt	ten	doprowadził	do	poważnego	załamania	rynku	i ogromnych	
strat	finansowych	kanadyjskich	rolników	(na	rynek	europejski	trafiało	80%	kanadyjskiej	produkcji)76.	Straty	poniosły	także	europejskie	
firmy	przetwórcze	i sprzedawcy	detaliczni,	ponieważ	produkt	musiał	być	wycofany	z rynku.	
Triffid	został	w 1998 r.	umieszczony	w rejestrze	odmian	zatwierdzonych	do	produkcji	komercyjnej.	Trzy	 lata	później,	pod	wpływem	
obaw	kanadyjskich	rolników,	że	zostanie	odrzucony	go	przez	rynek,	wykreślono	go	z  rejestru.	Mógł	być	 jednak	nadal	sprzedawany	
w niewielkich	partiach	przez	naukowców,	którzy	przyczynili	się	do	jego	powstania.	

Źródło: DG SANCO, Final report of a mission carried out in Canada from 04 to 13 October 2010 in order to evaluate the control systems for 
genetically modified organisms (GMOs) in respect of seed, food and feed intended for export to the EU, 2011.
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 � Obie	strony	będą	wspólnie	omawiać	przyszłość	całego	
sektora	 biotechnologii,	 w  tym	 jego	 wsparcia	 poprzez	
zmiany	regulacyjne;

 � Kanada	będzie	skłaniała	UE,	aby:	
 – zatwierdzała	produkty	GM	w tym	samym	czasie	co	

Kanada	 (aby	uniknąć	zatwierdzania	asynchronicz-
nego);

 – podwyższyła	próg	LLP;
 – szybciej	wprowadzała	elastyczne	przepisy	w dzie-

dzinie	biotechnologii.
 � Kanada	i UE	będą	przeciwne	włączeniu	kwestii	społecz-
no-gospodarczych	 do	 przepisów	 prawnych	 odnoszą-
cych	się	do	biotechnologii	 i przeprowadzaniu	publicz-
nych	konsultacji85.

W kontekście	dostępu	do	rynku,	warto	odnieść	się	do	art.	
XX	GATT	z 1994 r.	„Ogólne	wyjątki”.	Pozwala	on	warunkowo	
nałożyć	środki	niezgodne	z postanowieniami	WTO	w impor-
cie	i eksporcie,	gdy	jest	to	konieczne	np.	dla	ochrony	zdrowia	
ludzi	i zwierząt	(art.	XX	lit.	b)	czy	ochrony	wyczerpywalnych	
zasobów	naturalnych	(art.	XX	lit.	g).	Unia	rutynowo	zamiesz-
cza	klauzulę	„Ogólne	wyjątki”	w swoich	umowach	o wolnym	
handlu	 (m.in.	z Koreą	Płd.	 i Singapurem).	W umowie	CETA	
w  art.	 28.3	 „Ogólne	 wyjątki”	 wymieniono	 te	 jej	 części,	 do	
których	stosuje	się	art.	XX	GATT.	Nie	ma	wśród	nich	rozdzia-
łu	25.	Nasuwa	się	pytanie,	czy	w takiej	sytuacji	Unia	będzie	
mogła	skorzystać	ze	wskazanej	klauzuli	wobec	 importowa-
nych	produktów	GM.	 Inna	 sprawa,	 że	 jej	 zastosowanie	do	
ograniczenia	 przywozu	 produktów	 transgenicznych	 jest	
mało	realne.	Sceptycyzm	ten	uzasadnia	wąska	interpretacja	
możliwości	odejścia	od	 zasad	WTO	w orzecznictwie	paneli	
pierwotnych	i odwoławczych86,	a także	potencjalne	trudno-
ści	w pozytywnym	przejściu	testu	„konieczności”	w przypad-
ku	 środka	 nałożonego	 w  oparciu	 o  zasadę	 ostrożnościo-
wą87.	Niemieccy	autorzy	 zwracają	przy	 tym	uwagę	na	nie-
adekwatność	 środków	 ograniczających	 handel,	 opracowa-
nych	70	lat	temu	(GATT	z 1947 r.),	do	dzisiejszych	problemów	
ochrony	 środowiska	 przyrodniczego	 i  konsumentów.	
Umowę	CETA	postrzegają	oni	raczej	jako	osłabienie	tej	i tak	
słabej	ochrony88.

Warto	 odnotować,	 że	współpraca	 obu	 stron	ma	obej-
mować	 także	 aspekty	 handlu	 związane	 z  zachowaniem	
biologicznej	różnorodności	(art.	24.12	ust.	2	lit.	g.).	Teore-
tycznie	 daje	 to	 podstawę	 do	 ograniczenia	 zagrożeń	 dla	
środowiska	 przyrodniczego	 spowodowanych	 inwazyjno-
ścią	 GMO.	 Trzeba	 mieć	 jednak	 na	 uwadze,	 o  czym	 już	
wspomniano,	 że	 ani	 Kanada,	 ani	 Stany	 Zjednoczone	 nie	
ratyfikowały	Protokołu	kartageńskiego	do	Konwencji	o róż-
norodności	biologicznej.	

Kwestie GMO w poufnym tekście negocjowanej 
umowy TTIP 

W 2014  r.	w artykule	 „Znakowanie	 żywności	modyfiko-
wanej	genetycznie	–	rozwiązanie	problemu	czy	przeszkoda	
w podpisaniu	transatlantyckiej	umowy	o wolnym	handlu?”89 
pisałam:	 „Na	 podstawie	 analizy	 dokumentów,	 artykułów	
prasowych	i stanowisk	różnych	organizacji	można	wniosko-
wać,	że	w kwestii	GMO	stronie	amerykańskiej	będzie	zależa-
ło	przede	wszystkim	na:	przyspieszeniu	procesu	zatwierdze-

nia	GMO	do	spożycia	przez	ludzi	i zwierzęta	w UE	oraz	syn-
chronizacji	zatwierdzeń	po	obu	stronach	Atlantyku,	niesto-
sowaniu	 indywidualnych	 testów	 dla	 składników	 GM	 pod	
kątem	sekwencji	 zdarzeń	genetycznych,	większej	 tolerancji	
dla	 przypadków	 zanieczyszczeń	 GM	 w  żywności,	 paszy	
i przetwarzaniu	oraz	zniesieniu	zasady	zerowej	tolerancji	dla	
niezatwierdzonych	 GMO	 w  odniesieniu	 do	 żywności	
i nasion”.	Fragmenty	umowy	TTIP,	ujawnione	w maju	2016 r.	
przez	Greeenpeace,	 zawierające	 skonsolidowane	 propozy-
cje	 obu	 stron	 po	 12	 rundzie	 rokowań90,	 potwierdzają,	 że	
wniosek	 ten	 był	 słuszny,	 bo	 prawie	wszystkie	wymienione	
kwestie	 znalazły	 wyraz	 w  zapisach	 proponowanych	 przez	
stronę	 amerykańską.	 Chociaż	 w  umowie	 tej,	 inaczej	 niż	
w  CETA,	 jest	 przewidziany	 rozdział	 „Rolnictwo”,	 to	 kwestie	
produktów	GMO,	występujące	tu	pod	mniej	drażliwą	nazwą	
–	„nowoczesna	technologia	rolnicza”	(termin	jeszcze	niezde-
finiowany),	zawarto	w rozdziale	„Środki	sanitarne	i fitosani-
tarne”	(dalej	rozdział	SPS).	Sformułowane	przez	UE	cele	tego	
rozdziału	to:	maksymalne	ułatwienie	handlu,	przy	zachowa-
niu	prawa	każdej	ze	stron	do	ochrony	na	swoim	terytorium	
zdrowia	 i  życia	 ludzi,	 zwierząt	 i  roślin	 oraz	 poszanowaniu	
stosowanych	 przez	 drugą	 stronę	 systemów	 regulacyjnych,	
metod	oceny	ryzyka,	zarządzania	ryzykiem	oraz	procesami	
rozwoju.	W zaproponowanym	w całości	przez	stronę	amery-
kańską	 artykule	 X.12	 („System	 zatwierdzeń	 produktów	
nowoczesnej	 technologii	 rolniczej”)	 rozdziału	 SPS	 sporo	
miejsca	 poświęcono	 tytułowej	 procedurze.	 Przewiduje	 się	
ponadto:	udział	każdej	ze	stron	w inicjatywie	GLI,	ustanowie-
nie	 grupy	 roboczej	 ds.	 produktów	 biotechnologicznych,	
większy	udział	kręgów	biznesowych	w podejmowaniu	decy-
zji	o przyszłych	regulacjach	(otwarte	drzwi	dla	korporacyjne-
go	 lobbingu)	 oraz	 ustanowienie	 systemów	 wczesnego	
ostrzegania	 w  związku	 z  decyzjami	 rządu,	 które	 mogłyby		
niekorzystnie	wpłynąć	na	handel	(np.	w dziedzinie	ochrony	
zdrowia	lub	środowiska).	Postulaty	publicznego	uzasadnia-
nia	podejmowanych	decyzji	w dziedzinie	SPS	z powołaniem	
się	na	podstawy	naukowe	zawiera	art.	X.5	„Nauka	i ryzyko”.	

W ujawnionych	 fragmentach	obecnie	proponowanego	
brzmienia	 TTIP,	 podobnie	 jak	 w  umowie	 CETA,	 nie	 ma	
odwołania	do	zasady	przezorności.	Odwołania	takiego	nie	
ma	również	w propozycjach	UE	z jesieni	2014 r.,	opubliko-
wanych	w styczniu	2015 r.91,	mimo,	że	w mandacie	nego-
cjacyjnym	 Komisji	 z  czerwca	 2013  r.	 wskazano,	 że	 każda	
strona	 powinna	mieć	 prawo	ustalenia	 ochrony	 na	 pozio-
mie,	 który	 uzna	 za	 odpowiedni,	 „zwłaszcza,	 gdy	 dowody	
naukowe	będą	niewystraczające”.	Powinien	on	być	koniecz-
ny	 do	 ochrony	 życia	 i  zdrowia	 ludzi,	 zwierząt	 i  roślin92.	
W  sprawozdaniu	 z  13	 rundy	 rokowań	KE	 oświadczyła,	 że	
nie	popiera	propozycji	amerykańskiej	w sprawie	nowocze-
snej	technologii	rolniczej.	Zaznaczyła	ponadto,	że	podczas	
rozmów	poruszyła	kwestię	włączenia	do	umowy	ogólnych	
wyjątków93.	

Podsumowanie i wnioski 

1.	 W  rokowaniach	 umowy	 CETA	 uczestniczyli	 –	 z  jednej	
strony	 Kanada	 -	 jeden	 ze	 światowych	 liderów	w  bio-
technologii	 rolniczej,	 a  z  drugiej	 –	 Unia	 Europejska,	
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która	ma	najbardziej	restrykcyjne	reguły	dostępu	GMO	
do	rynku	w świecie.	Negocjacjom	bacznie	przyglądały	
się	społeczeństwa	europejskie	 i amerykańskie,	doma-
gając	 się	 jawności	 przedkładanych	 propozycji.	 Opinia	
publiczna	 oceniała	 potencjalne	 zagrożenia	 związane	
z GMO	w  kontekście	mocno	 krytykowanego	 systemu	
rozstrzygania	sporów	na	linii	państwo-inwestor	(ISDS),	
który	 umożliwi	 inwestorom	 zaskarżanie	 przed	 zagra-
nicznym	 trybunałem	 arbitrażowym	 decyzji	 rządów	
państw	UE,	 ilekroć	uznają	oni,	że	prawodawstwo	tych	
krajów,	 np.	 w  dziedzinie	 zdrowia	 publicznego	 czy	
ochrony	 środowiska,	 narusza	 warunki	 umowy.	
Pogodzenie	 ofensywnych	 interesów	 Kanady	 (eksport	
artykułów	 rolnych,	 w  większości	 GMO)	 z  oficjalnym,	
ostrożnościowym	podejściem	UE	nie	mogło	być	łatwe,	
tym	bardziej,	że	umowę	CETA	postrzegano	jako	„przed-
sionek”	do	TTIP.	W efekcie	postanowienia	umowy	w tej	
materii	są	dość	lakoniczne,	choć	zawierają	postanowie-
nia	otwierające	drzwi	do	dalszych	pertraktacji.	

2.	 Dostępowi	 do	 rynku	 produktów	 biotechnologicznych	
poświęcono	 w  umowie	 CETA	 osobny	 artykuł.	
Koncentruje	się	on	na	wzmocnieniu	 roli	dialogu,	pro-
mowaniu	 efektywnego	 i  opartego	na	wiedzy	procesu	
zatwierdzania	GMO	oraz	współpracy	w zakresie	„niskie-
go	poziomu	obecności”	(LLP)	niezatwierdzonych	GMO	
w imporcie.	Umowa	nie	odnosi	się	do	najbardziej	kon-
trowersyjnych	kwestii:	 zasady	przezorności,	 znakowa-
nia	żywności	GM,	praw	konsumentów	i patentowania	
nasion	 roślin	 uprawnych,	 a  więc	 spraw	 ważnych	 dla	
wielu	Europejczyków,	i –	sądząc	po	aktywności	różnych	
grup	społecznych	–	dla	znacznej	części	Kanadyjczyków.	

3.	 Przedstawiciele	kanadyjskich	producentów	rolnych	uwa-
żają,	że	rząd	Kanady	znacznie	ułatwił	im	wejście	na	trud-
ny	rynek	unijny94.	Wyrazili	nadzieję,	że	dzięki	umowie	
CETA	wymóg	niskiego	poziomu	obecności	zanieczysz-
czeń	 GM	 w  procedurze	 zatwierdzania	 do	 obrotu	 nie	
będzie	powodować	zakłóceń	w handlu	i zmniejszy	ich	
ryzyko	w eksporcie.	Z zadowoleniem	przyjęli	też	zobo-
wiązanie	UE	do	terminowego	rozpatrywania	wniosków	
o  zatwierdzenie,	 co	powinno	ułatwić	wdrażanie	 inno-
wacji	oraz	zwiększyć	przewidywalność	dla	producentów	
materiału	siewnego	wykorzystujących	nowe	technolo-
gie	i stosowanie	nowych	technologii	przez	rolników.	

4.	 Biorąc	pod	uwagę	rozbieżności	w systemie	oceny	bez-
pieczeństwa	GMO	obu	stron	oraz	znaczenie	biotechno-
logii	rolniczej	w polityce	gospodarczej	Kanady,	można	
spodziewać	 się	 dalszej	 presji	 ze	 strony	 kanadyjskich	
producentów	na	większe	otwarcie	rynku	unijnego	dla	
produktów	GM.	W przypadku	podpisania	umowy	TTIP	
kwestie	 biotechnologii	 rolniczej	 nabiorą	 jeszcze	więk-
szego	 znaczenia.	 Stany	 Zjednoczone	 są	 bowiem	 naj-
większym	producentem	i eksporterem	upraw	transge-
nicznych	na	świecie.	Uprawia	się	tam	ponad	dwa	razy	
więcej	roślin	GM	niż	w Kanadzie95,	a obszar	ich	upraw	
jest	 sześć	 razy	 większy96.	 Obecnie	 unijna	 procedura	
zatwierdzania,	 wymogi	 znakowania	 i  śledzenia	 oraz	
rozdzielenia	upraw	GM	od	konwencjonalnych	są	uzna-
wane	za	jedną	z najistotniejszych	barier	w handlu	rol-
nym	UE-USA97.	Amerykańskie	koncerny	agro-biotech-

nologiczne	 jednoznacznie	 artykułują	 oczekiwania	 ich	
liberalizacji	 na	 mocy	 TTIP98.	 Znaczenie	 rynku	 UE	 dla	
Stanów	 Zjednoczonych	 widać	 wyraźnie	 w  dokumen-
tach	ujawnionych	w maju	2016 r.99 

5.	 Do	realizacji	swych	celów	Kanada	i USA	planują	wyko-
rzystać	formuły	współpracy	przewidziane	w umowach	
dwustronnych	 i  fora	 międzynarodowe.	 W  umowie	
CETA	i w propozycjach	TTIP	przewiduje	się	współdziała-
nie	stron	w inicjatywie	GLI,	która	ma	być	antidotum	na	
politykę	 zerowej	 tolerancji.	 Choć	 udział	 w  GLI	 jest	
dobrowolny,	 to	 wpisanie	 takiego	 postanowienia	 do	
umowy	dwustronnej	może	być	uznane	za	wiążące.	Oba	
kraje	 liczą,	 że	 przyjęcie	 LLP	 pozwoli	 im	 eksportować	
zmodyfikowaną	 genetycznie	 pszenicę100.	 Obecnie	 do	
jej	uprawy	zniechęca	rolników	ryzyko	zawrócenia	przez	
UE	zanieczyszczonego	zboża.	

6.	 Komentatorzy,	a zwłaszcza	przeciwnicy	żywności	trans-
genicznej,	wskazują	też	na	inne	potencjalne	zagrożenia	
dla	UE	wynikające	z umów	CETA	i TTIP	w kwestii	GMO:
 – możliwe	blokowanie	przez	partnerów	handlowych	

nowych	 regulacji	 (np.	 wprowadzenia	 obowiązku	
etykietowania	produktów	pochodzenia	zwierzęce-
go)	i norm	dla	GMO	lub	zaostrzania	przepisów	ist-
niejących;	

 – zmiany	 zasad	 znakowania	 (etykiety	 „wolne	 od	
GMO”	zamiast	obowiązkowego	znakowania	GMO);

 – większą	 tolerancję	dla	 zanieczyszczeń	GM	w żyw-
ności,	paszy	i przetwórstwie,	która	może	doprowa-
dzić	 do	 zniesienia	 zasady	 zerowej	 tolerancji	 dla	
niezatwierdzonych	 GMO	 w  żywności	 i  nasionach	
(podobnie	jak	to	miało	miejsce	w paszach);	

 – zalegalizowanie	LLP	jako	normy	w handlu	między-
narodowym	 żywnością	 i  paszami,	 co	 ułatwi	 jego	
rozszerzenie	na	nasiona101	 i może	mieć	poważne	
negatywne	skutki	ekologiczne	i społeczne	(groźba	
prywatyzacji	 i  monopolizacji	 zasobów	 genetycz-
nych);

 – przyspieszenie	 unijnego	 procesu	 zatwierdzenia	
GMO102.

7.	 Obawy	 o  „miękkie”	 stanowisko	 Komisji	 Europejskiej	
w  kwestii	 GMO	wydają	 się	 uzasadnione	w  świetle	 jej	
nowych	inicjatyw	dotyczących	LPP	dla	żywności	i pasz	
(odstępstwo	 od	 postanowień	 rozporządzenia	
1829/2003)	czy	działań	z lat	2011-2015,	takich	jak:	znie-
sienie	zasady	zerowej	tolerancji	w imporcie	pasz	oraz	
zakazów	 stosowania	 kwasu	 mlekowego103	 i  wody	
z  recyklingu	 do	 usuwania	 powierzchniowych	 zanie-
czyszczeń	 mięsa104.	 Decyzje	 te	 miały	 podstawy	 bar-
dziej	polityczne	niż	naukowe.	Były	gestem	dobrej	woli	
w trakcie	rokowań.

8.	 Z  teoretycznego	punktu	widzenia,	współpracę	regula-
torów	z producentami,	co	jest	postulowane	przez	kor-
poracyjnych	 lobbystów	 po	 obu	 stronach	 Atlantyku,	
powinno	się	uznać	za	zachowanie	racjonalne,	podob-
nie	 jak	 konwergencję	 regulacyjną	 w  przyszłej	 strefie	
wolnego	handlu.	Niemniej,	konieczność	konsultowania	
między	 partnerami	 transatlantyckimi	wszelkich	 posu-
nięć	w dziedzinie	bezpieczeństwa	zdrowia	i środowiska	
przyrodniczego	 wydaje	 się	 być	 zobowiązaniem	 zbyt	
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daleko	 idącym,	 szczególnie	 wobec	 silnej	 polaryzacji	
poglądów	 między	 państwami	 członkowskimi	 UE,	
a  także	 wewnątrz	 tych	 państw.	 Biorąc	 pod	 uwagę	
determinację	 koncernów	 agro-biotechnologicznych	
w  promowaniu	 żywności	 biotechnologicznej	 można	
obawiać	się,	że	strona	unijna	ulegnie	ich	presji,	a aspek-
ty	pozaekonomiczne	przegrają	z czysto	ekonomiczny-
mi.	Państwom	członkowskim	będzie	trudniej	podnieść	
poziom	 ochrony	 konsumentów	 czy	 środowiska.	
Świadczyć	może	o tym	np.	uznanie	przez	obu	atlantyc-
kich	partnerów	UE,	że	nowa	unijna	dyrektywa	2015/412,	
umożliwiająca	 państwom	 członkowskim	 ograniczenie	
lub	zakaz	uprawy	GMO	na	swoim	terytorium,	nie	 jest	
oparta	na	zasadach	naukowych105.	

9.	 Kwestią,	którą	warto	podnieść	w rokowaniach	TTIP	jest	
niekonsekwencja	polegająca	na	przedstawianiu	przez	
Kanadę	i USA	produktów	biotechnologii	rolniczej	 jako	
innowacji,	a  jednocześnie	 traktowania	GMO	 jako	pro-
duktów	 zasadniczo	 równoważnych	 z  konwencyjnymi	
odpowiednikami106.	 Sprzeczność	 ta	 uwidacznia	 się	
także	w prawie	patentowym,	gdzie	na	użytek	ochrony	
własności	intelektualnej	podkreśla	się	nowe	cechy	uzy-
skane	w wyniku	inżynierii	genetycznej,	a jednocześnie	
nie	 dostrzega	 konieczności	 pogłębionych	 badań	 nad	
ryzykiem	wynikającym	z tych	nowych	cech.

10.	 Jeśli	–	czego	oczekuje	strona	amerykańska	–	wprowa-
dzanie	 przepisów	 i  środków	 SPS	 będzie	 uzasadniane	
naukowo,	 a  uzasadnienie	 to	 upubliczniane	 (por.	 pro-
ponowany	art.	X.5	w umowie	TTIP	„Nauka	i ryzyko”),	to	
również	dokumentacja	badań	uzasadniających	dopusz-
czenie	 GMO	 do	 obrotu	 lub	 uprawy	 (obecnie	 w  USA	
i Kanadzie	poufna	informacja	handlowa)	powinna	być	
dostępna	 co	 najmniej	 dla	 niezależnych	 naukowców.	
Wymóg	jawności	i udostępniania	dokumentacji	nauko-
wej	powinny	być	 traktowane	w tym	przypadku	syme-
trycznie	(z odpowiednimi	zabezpieczeniami107).

11.	 Chociaż	podejście	UE	do	GMO	różni	się	zasadniczo	od	
podejścia	Kanady	 i USA,	 to	 trzeba	 zauważyć,	 że	w  tej	
sferze	następuje	stopniowo	konwergencja:	w Ameryce	
Północnej	za	sprawą	społeczeństwa,	natomiast	w Europie	
–	 polityków,	 przedstawicieli	 biznesu	 i  wielu	 naukow-
ców.	 Zmiany	 dokonujące	 się	 w  USA	 dobrze	 ilustrują	
dwa	przykłady:	1)	zmiana	w podejściu	do	znakowania	
żywności	GM:	od	lipca	2016 r.	w stanie	Vermont	ozna-
kowania	żywności	GM	pochodzenia	roślinnego	będzie	
obowiązkowe;	stany	Connecticut	i Maine	uzależniły	wej-
ście	w życie	tego	wymogu	od	przyjęcia	podobnych	roz-
wiązań	w  innych	 stanach108;	 w  14	 innych	 stanach	 są	
rozpatrywane	 projekty	 aktów	 prawnych	 w  tym	 zakre-
sie109;	2)	powiększenie	przez	rząd	USA	w 2016 r.	kontyn-
gentu	celnego	na	cukier	o 181	 tys.	 ton	cukru	z  trzciny	
cukrowej	 na	 wniosek	 handlowców	 zainteresowanych	
zakupem	cukru	wyprodukowanego	z roślin	niezmodyfi-
kowanych	(buraki	cukrowe	są	w USA	w 95%	GM)110.	

12.	 Znikoma	obecność	GMO	w unijnych	uprawach	i handlu	
żywnością	 jest	 czynnikiem,	 który	 szkodzi	 GMO	 wize-
runkowo,	dlatego	koncerny	biotechnologiczne	dążą	do	
zmian	w tym	zakresie	przy	okazji	rokowań	umów	dwu-
stronnych.	Wpływ	na	opinię	społeczną,	głównie	poprzez	

media	 i  środowiska	 naukowe,	 wywierają	 korzystając	
z następujących	argumentów,	technik	i strategii:
 – podkreślanie	 aspektu	 ekonomicznego:	 import	

pasz	 GM	 jest	 w  UE	 nieodzowny	 dla	 utrzymania	
cenowej	 konkurencyjności	 produkcji	 mięsnej,	
ponadto	w razie	rezygnacji	z ich	importu	należy	się	
liczyć	 ze	 wzrostem	 przywozu	 wyrobów	mięsnych	
z zagranicy	też	pochodzących	od	zwierząt	skarmia-
nych	GM,	tyle	że	droższych;

 – konieczność	 „pogodzenia	 się	 z  nieuniknionym”	
(Unia	 jest	 skazana	na	 import	pasz	GM,	bo	mamy	
niedobór	pasz	wysokobiałkowych;	w konsekwencji	
już	obecnie	spożywa	się	wyroby	mięsne	i nabiał	ze	
zwierząt	 karmionych	 paszami	 „skażonymi”	 gene-
tycznie	i chemicznie);

 – „granie	na	ambicjach”	–	przedstawianie	biotechno-
logii	 rolniczej	 jako	 dziedziny	 nowoczesnej,	 przy-
szłościowej,	a produktów	biotechnologicznych	jako	
innowacji;

 – „polityka	małych	 kroków”	 –	 wprowadzanie	 „tech-
nicznych	 rozwiązań”,	 niskich	 progów	 (najpierw	
zgoda	na	małe	zanieczyszczenia	w paszach,	stop-
niowe	podnoszenie	progu,	rozszerzanie	„technicz-
nych	rozwiązań	na	żywność	i nasiona);

 – „szantaż”	 –	 jeśli	 USA	 (Kanada)	 i  UE	 nie	 uzgodnią	
pewnych	norm	wspólnie	(np.	LLP),	to	będą	musiały	
dostosować	 się	np.	do	norm	przyjętych	w  innych	
regionach	świata	(w domyśle	w Chinach);	

 – strategia	„ucieczki	do	przodu”	–	nowe	metody	bio-
technologiczne	nie	są	objęte	regulacjami	odnoszą-
cymi	 się	 do	 GMO111,	 lepiej	 ich	 nie	 obejmowań	
nowymi	przepisami,	aby	uniknąć	„efektu	regulacyj-
nego	patchworku”112.

Wydarzenia	takie,	jak	przeciek	fragmentów	negocjowa-
nej	umowy	TTIP	w maju	2016 r.,	ujawnienie	ustępstw	Komi-
sji	Europejskiej	w kwestii	LLP	na	rzecz	eksporterów	rolnych	
czy	 informacje	 o  powiązaniach	 europejskich	 i  amerykań-
skich	 koncernów	 (znamienna	 oferta	 przejęcia	 amerykań-
skiego	koncernu	Monsanto,	producenta	nasion	GMO	i her-
bicydów,	przez	niemiecki	koncern	Bayer113),	mogą	spowo-
dować,	że	wyżej	wymienione	metody	okażą	się	niewystar-
czające	dla	powstrzymania	kampanii	przeciw	TTIP.
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