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1. wstęp

Rozwój nowoczesnej biotechnologii wykorzystującej osiągnięcia takich 
dziedzin, jak biologia, genetyka i inżynieria genetyczna, stał się przyczynkiem 
do debaty na temat zastosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
w produkcji rolnej i towarzyszących temu zagrożeń.

Ze względu na potencjalne ryzyko związane z uprawą organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych, a także z wprowadzeniem do obrotu żywności 
genetycznie zmodyfikowanej, w prawie UE ustanowiono szczególny model 
regulacji obowiązujących w tym zakresie. Polityka prowadzona przez państwa 
członkowskie oraz podejmowane przez nie działania legislacyjne wskazują 
jednak, iż wprowadzony na płaszczyźnie unijnej reżim prawny nie jest w pełni 
satysfakcjonujący. Można zauważyć, że w ramach UE powstały dwie grupy 
państw o odmiennym podejściu do omawianych zagadnień. W pierwszej grupie 
znajdują się kraje takie jak, Hiszpania czy Holandia, które opowiadają się za 
uprawą i wykorzystaniem roślin GMO dla celów spożywczych i paszowych; 
do drugiej grupy należą natomiast Austria, Francja i Polska, których rządy pod 
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wpływem opinii publicznej przeciwne są uprawom odmian GM na terytorium 
swojego kraju1.

Celem pracy było zaprezentowanie polskiego i hiszpańskiego ustawodaw-
stwa dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych. O wyborze tych 
państw zadecydowało diametralnie różne zapatrywanie na kwestie związane 
z organizmami transgenicznymi. Polska i Hiszpania, choć są podobne do siebie 
pod wieloma względami, takimi jak terytorium, liczba ludności czy znaczenie 
sektora rolnego w ich gospodarce, to przyjęły odmienną politykę w zakresie 
organizmów GM. Analiza polskiego i hiszpańskiego ustawodawstwa miała 
uwidocznić, jak różne są kierunki, w których zmierza polski i hiszpański usta-
wodawca, kształtując model regulacji dotyczących organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych2. Dużą uwagę poświęcono prawu UE, co pozwoliło wskazać 
model, który w większym stopniu uwzględnia unijne wymogi obowiązujące 
w tym zakresie.

W pierwszej części pracy przedstawiono definicję organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych oraz rozważania o charakterze aksjologicznym. W dalszej 
części artykułu opisano najważniejsze unijne akty prawne dotyczące organi-
zmów GM, następnie zaś omówiono polskie i hiszpańskie przepisy regulujące 
wykorzystanie organizmów w sektorze rolno-spożywczym, co pozwoliło na 
porównanie obu ustawodawstw w końcowej części pracy. 

1 http://rme.cbr.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:problematy
ka-odmian-genetycznie-modyfikowanych-a-wspolna-polityka-rolna&catid=127:opinie&It
emid=120; stan na 13.01.2013 r.

2 Model tworzenia prawa można rozumieć jako mniej lub bardziej systematyczny zbiór 
twierdzeń o charakterze generalizująco-opisowym, budowanych na podstawie materiału 
empirycznego dotyczącego tworzenia prawa w konkretnym stanie prawnym bądź jako zbiór 
postulatów ideologicznych (W. Cyrul, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę two-
rzenia i stosowania prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 229). J. Wróblewski 
wyróżnia trzy zasadnicze podziały modeli, a mianowicie: modele teoretyczne i modele 
normatywne, modele proceduralne i materialne oraz modele różniące się stopniem ogól-
ności (J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 
Wrocław 1985, s. 66). Przedstawiciele doktryny podnoszą, iż choć przedstawiane modele 
różnią się między sobą, to mają wspólny cel w postaci tworzenia prawa, które powinno w jak 
najaktywniejszy sposób regulować życie społeczne (R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria 
prawa, Wyd. UJ, Kraków 1998, s. 115).
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2. pojęcie gmo

2.1. definicja organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Przedstawienie definicji organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
sformułowanej na użytek prawny3 winno zostać poprzedzone wyjaśnieniem 
pojęcia organizmów GM w naukach przyrodniczych. Organizmy genetycznie 
zmodyfikowane (genetically modified organisms – GMOs) są to organizmy 
uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej, które zawierają w swoich ko-
mórkach włączony do genomu gen obcego gatunku4. Organizmy genetycznie 
zmodyfikowane zwane są też organizmami transgenicznymi. A. Mickiewicz, 
J. Twardowski i M. Figlerowicz definiują GMO jako wszelkie rośliny, zwierzę-

3 Można pokusić się o stwierdzenie, iż zagadnienia dotyczące organizmów transgenicznych 
mają charakter interdyscyplinarny. Są one bowiem obiektem zainteresowań zarówno prawa 
żywnościowego, jak i prawa ochrony środowiska. Podczas gdy zwolennicy GMO podnoszą, 
iż żywność transgeniczna może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościo-
wego, przeciwnicy zwracają uwagę na zagrożenie, jakie stanowi GMO dla bezpieczeństwa 
żywności. Zarówno bezpieczeństwo żywnościowe (por. A. Oleszko, Prawo żywnościowe 
wspólnotowego rynku rolnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 38), jak i bez-
pieczeństwo żywności (por. L. Costato, Principles and rules of European Food Law, [w:] 
L. Costato, F. Albisinni (eds), European Food Law, CEDAM, Mediolan 2012, s. 2) stano-
wią przedmiot badań prawa żywnościowego. Podkreśla się, iż istnieje związek pomiędzy 
bezpieczeństwem żywnościowym oraz innymi formami potrzeby bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa ekologicznego (por. J. Małysz, Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną 
potrzebą ludzkości, Almamer, Warszawa 2008, s. 8). Zasada zapewnienia bezpieczeństwa 
ekologicznego, która wynika z art. 74 Konstytucji RP, stanowi natomiast przedmiot roz-
ważań prawa ochrony środowiska (por. P. Korzeniowski, Zasady ogólne prawa ochrony 
środowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009, s. 55). Wymieniając inne zasady prawne ochrony środowiska w kontekście 
organizmów transgenicznych, można również wskazać zasadę dostępu do informacji (por. 
P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowiska, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 424–428), 
zasadę partycypacji publicznej (por. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony 
środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 55), jak i zasadę „zanieczyszczający 
płaci” (por. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2008, s. 37).

4 http://www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3988744/transgeniczne-organizmy.html; stan na 
16.01.2013 r. 
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ta, a także bakterie, których genom został zmieniony wskutek celowych działań 
człowieka prowadzonych z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej5. 

Przechodząc do omówienia prawnej definicji organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, warto w pierwszej kolejności przytoczyć art. 2 pkt 2 dy-
rektywy nr 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r.6, zgodnie z którym jest to 
organizm z wyjątkiem istoty ludzkiej, w którym materiał genetyczny został 
zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych, wskutek krzy-
żowania i/lub naturalnej rekombinacji.

Implementacja dyrektywy 2001/18/WE do prawa polskiego nastąpiła 
poprzez uchwalenie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych. W art. 3 ustawy umieszczono identycznie brzmiącą 
definicję organizmów genetycznie zmodyfikowanych, doprecyzowując jednak, 
na podstawie jakich przykładowych technik dochodzi do zmiany materiału 
genetycznego7. Natomiast w art. 2 lit. b) obecnie obowiązującej w Hiszpanii 
Ley 9/20038 z dnia 25 kwietnia 2003 r.9 określono, iż organizm genetycznie 
zmodyfikowany oznacza jakikolwiek organizm, za wyjątkiem istot ludzkich, 
którego materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący 
w warunkach naturalnych, wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, 
zawsze gdy stosowane są techniki ustanowione w przepisach wykonawczych. 

2.2. geneza regulacji dotyczących  
organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Nieufność wobec organizmów genetycznie zmodyfikowanych wynika 
przede wszystkim z niemożności miarodajnej oceny ryzyka, która pozwoliłaby 
przewidzieć długofalowe skutki uwolnienia do środowiska i wprowadzania 

5 A. Mickiewicz, T. Twardowski, M. Figlerowicz, GMO – zyski i straty, Biotechnologia 
2006/74 (3), s. 145.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w spra-
wie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. UE L 106 z 17.04.2001 r.), art. 2.

7 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 76, poz. 811), art. 3.

8 Ley – w języku hiszpańskim oznacza akt prawny rangi ustawowej.
9 Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización con-

finada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente 
(BOE núm. 100 de 26 de abril de 2003), art. 2.
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do obrotu GMO. Niepokój budzi przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia 
publicznego wiążące się ze spożywaniem żywności genetycznie zmodyfiko-
wanej. Wskazuje się m.in., że wiele genów stosowanych w modyfikacjach 
żywności genetycznie zmodyfikowanej nie było wykorzystywanych w pro-
dukcji żywności powszechnie dostępnej10. Podnosi się również, iż uwolnienie 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych może spowodować w środowisku 
nieodwracalne zmiany o negatywnym charakterze11. Zwraca się w szczególno-
ści uwagę na proces uniformizacji genetycznej, który zagraża bioróżnorodności 
w środowisku12. Przeciwnicy GMO podkreślają, iż mając na uwadze obecny 
stan wiedzy na temat długoterminowych konsekwencji wykorzystania organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych, nie można z całą pewnością sądzić, iż 
żywność genetycznie zmodyfikowana nie wywiera negatywnego wpływu na 
ludzki organizm, a organizmy transgeniczne nie są szkodliwe dla środowiska. 

Z powyższych względów, na płaszczyźnie unijnej i krajowej ustanowiono 
regulacje prawne dotyczące organizmów transgenicznych. Celem tych regulacji 
jest ochrona zdrowia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo obywateli oraz 
prawo obywateli do informacji, przy uwzględnieniu obowiązującej w prawie 
międzynarodowym, w prawie UE oraz w konstytucjach poszczególnych państw 
członkowskich, zasady wolności gospodarczej.

3. prawo Ue dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Ustawodawca unijny, wprowadzając przepisy dotyczące organizmów 
transgenicznych, a w ich ramach żywności genetycznie zmodyfikowanej, 
miał na uwadze zagwarantowanie konsumentom bezpieczeństwa żywności 
genetycznie zmodyfikowanej13, a z drugiej strony – zapewnienie rolnikom, 
przetwórcom i koncernom agrobiotechnologicznym prawa do korzystania 
z wolności gospodarczej. 

10 L. Szponar, B. Stankiewicz-Choroszucha, Uwarunkowania zdrowotne żywności z udzia-
łem surowców modyfikowanych genetycznie, [w:] S. Zięba (red.), Ekonomiczne i społeczne 
aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce, Almamer, Warszawa 2009, s. 187.

11 S. Malepszy, GMO i rolnictwo – nauka w zabawie w ciuciubabkę, Nauka 2012/2, s. 85–92.
12 P. Krajewski, Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Wyd. UW-M 
w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 32; M. Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana w sto-
sunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 204.

13 S. Rizzioli, Novel foods, [w:] L. Costato, F. Albisinni (eds), European..., s. 393.
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Szczególny wpływ na ukształtowanie prawa UE dotyczącego organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych wywarły normy o charakterze międzynarodo-
wym, w tym przede wszystkim Konwencja o różnorodności biologicznej14. 
Wspólnota Europejska i czternaście państw członkowskich podpisało ten 
dokument w dniu 24 maja 2010 r. W art. 1 Konwencji wskazano, iż jej celem 
jest m.in. ochrona różnorodności biologicznej oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, 
w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni trans-
fer właściwych technologii. Do Konwencji dołączono protokół z Kartageny 
o bezpieczeństwie biologicznym z dnia 29 stycznia 2000 r., którego celem 
jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony w dziedzinie bezpiecznego 
przemieszczania i wykorzystywania GMO. Protokół zatwierdzono w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Decyzją Rady UE z dnia 25 czerwca 2002 r.15 

Omawiając aktualnie obowiązujące główne regulacje unijne dotyczące 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych, warto przytoczyć w pierwszej 
kolejności dyrektywę 2001/18/WE, która uchyliła wcześniej obowiązującą 
dyrektywę nr 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r.16, będącą pierwszym 
aktem prawnym UE, który odnosił się stricte do organizmów transgenicz-
nych17. W preambule dyrektywy 2001/18/WE dano wyraz przekonaniu, iż 
nauka nie dostarczyła do tej pory niepodważalnych dowodów na brak zagrożeń 
dla zdrowia ludzi i bioróżnorodności środowiska naturalnego wynikających 
z uwalniania GMO do środowiska18. Jako że z zamierzonym uwalnianiem lub 
wprowadzeniem GMO do obrotu wiąże się ryzyko powstania nieodwracal-
nych szkód, w dyrektywie nr 2001/18/WE ustanowiono zasady uzyskiwania 
pozwolenia na komercjalizację GMO w charakterze lub w składzie produktów 
oraz zasady przeprowadzania wszechstronnej oceny zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. Wymaga podkreślenia, iż w przypadku uzyskania, po wydaniu 

14 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 
1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532). 

15 Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. dotycząca zawarcia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym do Kon-
wencji o różnorodności biologicznej (Dz.U. UE L 201/48 z 31.07.2002 r.).

16 Dyrektywa Rady nr 90/220 z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. WE L 117 z 8.05.1990 r.).

17 M. Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana..., s. 288.
18 I. Wrześniewska-Wal, Żywność genetycznie zmodyfikowana – aspekty prawne, Wyd. UW, 

Warszawa 2008, s. 38; M. Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana..., s. 300.
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zezwolenia, nowych lub dodatkowych informacji, państwo członkowskie ma 
uzasadnione podstawy, aby uważać, że GMO stanowi ryzyko dla zdrowia ludz-
kiego lub środowiska naturalnego, to wówczas może tymczasowo ograniczyć 
lub zakazać jego stosowania i/lub sprzedaży na swoim terytorium19.

Ochrona zdrowia publicznego i bioróżnorodności ekosystemu przed nega-
tywnymi konsekwencjami wynikającymi z wprowadzania GMO do obrotu jest 
także celem rozporządzenia nr 1946/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych20. Rozporządzenie nr 1946/2003 przyjęto z uwagi na treść art. 32 dyrek-
tywy 2001/18/WE. W artykule tym, zatytułowanym „Wykonanie protokołu 
z Kartageny w sprawie bezpieczeństwa biologicznego”, zwrócono się do Ko-
misji o przedstawienie „projektu aktu prawnego dotyczącego szczegółowego 
wykonania protokołu z Kartageny w sprawie bezpieczeństwa biologicznego”. 

Kształtowaniu unijnego reżimu prawnego dotyczącego organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych towarzyszyło ustanowienie regulacji w zakresie 
żywności genetycznie zmodyfikowanej. Zasady dopuszczania na rynek GMO 
przeznaczonych do produkcji żywności i paszy oraz produktów uzyskanych 
z GMO zawarto w rozporządzeniu nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r.21 
W art. 2 pkt 6 zawarto definicję żywności genetycznie zmodyfikowanej, zgod-
nie z którą jest to żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana 
z GMO. Natomiast określenie „wyprodukowane z GMO” oznacza uzyskane 
w całości lub w części z GMO, ale niezawierające lub nieskładające się z GMO 
(art. 2 pkt 10). 

Wraz z rozporządzeniem nr 1829/2003 przyjęto rozporządzenie nr 
1830/2003 z dnia 22 września 2003 r., które określa zasady dotyczące możli-
wości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
oraz możliwości śledzenia żywności i pasz wyprodukowanych z GMO22. 

19 Zob. art. 23 dyrektywy 2001/18/WE.
20 Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz.U. UE L 287 z 5.11.2003 r.). 

21 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. UE L 268 
z 18.10.2003 r.).

22 Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych 
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Analizę ustawodawstwa unijnego dotyczącego organizmów transgenicz-
nych warto uzupełnić o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, które 
wywiera istotny wpływ na wykładnię obowiązujących przepisów. Trybunał 
w wyroku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Land Oberösterreich i Re-
publika Austrii v. Komisja Wspólnot Europejskich23 uznał, iż małe rozmiary 
gospodarstw rolnych oraz znaczenie rolnictwa ekologicznego nie uzasadniają 
wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. W orze-
czeniu tym przytoczono opinię EFSA (European Food Safety Authority)24, 
która stwierdziła brak dowodów naukowych wskazujących na występowanie 
szczególnych lub wyjątkowych ekosystemów wymagających odrębnej oceny 
ryzyka od oceny prowadzonej dla całej Austrii lub dla innych podobnych re-
gionów w Europie25. Natomiast w wyroku z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 
Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Francuska26 Trybunał orzekł, 
iż Francja, nie przyjmując w przewidzianym terminie przepisów ustawodaw-
czych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych w celu transpozycji 
do prawa krajowego przepisów dyrektywy 2001/18/WE, które różnią się lub 
wykraczają poza przepisy dyrektywy nr 90/220/EWG, uchybiła zobowiązaniom 
wynikającym z dyrektywy nr 2001/18/WE. 

4. polskie regulacje dotyczące  
organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Na arenie międzynarodowej Polska jest postrzegana jako państwo prze-
ciwne wykorzystaniu organizmów genetycznie zmodyfikowanych w sektorze 
rolno-spożywczym. O negatywnym stosunku do organizmów GM świadczy 

z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. 
UE L 268 z 18.10.2003 r.).

23  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Land Obe-
rösterreich i Republika Austrii v. Komisja Wspólnot Europejskich, C-439/05 P i C-454/05 P 
(Dz.U. C 269 z 10.11.2007 r.).

24  EFSA (European Food Safety Authority) – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
agencja UE utworzona w 2002 r. w ramach kompleksowego programu mającego na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego (por. S. Malepszy, GMO i rolnictwo..., s. 86).

25  Por. pkt 61, 63, 64 i 68 uzasadnienia wyroku.
26  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie Komisja Wspólnot 

Europejskich v. Republika Francuska, C-121/07, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europej-
skiego 2008, s. I-09159.
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m.in. Ramowe stanowisko Polski z dnia 3 czerwca 2006 r.27, w którym opo-
wiedziano się przeciwko organizmom transgenicznym, uznając unijne reguły 
za nieprecyzyjne. 

Mając na uwadze przytoczone regulacje unijne, nie powinno budzić wąt-
pliwości, iż działania polskiego ustawodawcy uznano za uchybienie zobowią-
zaniom spoczywającym na każdym państwie członkowskim i wynikającym 
z prawa UE28. Model prawny regulacji dotyczących organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, będący urzeczywistnieniem postulatów zawartych w Ra-
mowym stanowisku Polski, nie miał szans na obronę. Nie uwzględniał bowiem 
ustawodawstwa UE obowiązującego w tym zakresie. Można ocenić go jako 
ułomny i słaby. 

Zapomniano przede wszystkim – na co wskazał Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 listopada 2007 r.29 – iż prawo 
UE dopuszcza możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie zakazu 
stosowania danej odmiany genetycznie zmodyfikowanej oraz sprzedaży ma-
teriału siewnego tej odmiany, na całym terytorium swojego kraju lub na jego 
części, lecz wyłącznie zgodnie z wymogami z art. 23 ust. 2 i 3 dyrektywy 
2001/18/WE. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, iż jest niedopusz-
czalne wprowadzanie w prawie krajowym przez państwa członkowskie UE 
generalnego zakazu obrotu odmianami genetycznie zmodyfikowanymi, a tym 
samym także generalnego zakazu rejestracji takich odmian w krajowych re-
jestrach. Innymi słowy, klauzula ochronna z art. 23 dyrektywy 2001/18/WE 

27 http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMO_RAMOWE_STANOWISKO_POLSKI.pdf; stan 
na 22.01.2013 r. 

28 Zob. Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r., w której stwierdzono, iż polski projekt 
ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszony przez Rzecz-
pospolitą Polską zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE stanowi odstępstwo od przepisów 
dyrektywy 2001/18/WE (Dz.U. UE L 16 z 19.01.2008 r.). Decyzja ta została unieważniona 
ze względów formalnych wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 grudnia 2010 r.: 
Rzeczpospolita Polska v. Komisja Europejska, T-69/08 (Dz.Urz. UE C 92 z 12.04.2008 r.); 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2009 r.: Komisja Wspólnot Europej-
skich v. Rzeczypospolita Polska, C-165/07, w którym stwierdzono, iż zakazując swobodnego 
obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian ge-
netycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 22 i 23 dyrektywy 2001/18/WE (Dz.U. UE 
C 220 z 12.09.2009 r.).

29 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r. (IV SA/Wa 1511/07), LEX nr 417525.
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dotyczy konkretnej odmiany, a nie wszystkich roślin stworzonych za pomocą 
inżynierii genetycznej. 

Nieprzychylna reakcja UE wobec podejmowanych przez polskiego ustawo-
dawcę działań w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych wpłynęła 
na przyjęcie w dniu 18 listopada 2008 r. Ramowego stanowiska Rządu RP30. 
W dokumencie tym podkreślono zajęcie negatywnego stanowiska wobec GMO, 
przy jednoczesnym zadeklarowaniu przestrzegania prawa UE. Zmianie nie 
uległ zatem kierunek, w którym zmierza polski model regulacji dotyczących 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Nasuwa się więc pytanie: czy 
model regulacji oparty na dążeniu do uzyskania przez Polskę statusu kraju 
wolnego od GMO, przy jednoczesnym zaakcentowaniu przestrzegania prawa 
unijnego, ma rację bytu?

W dniu 9 listopada 2012 r. uchwalono ustawę o nasiennictwie31, zgodnie 
z którą traci moc wcześniejsza ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennic-
twie32 (art. 140). W konsekwencji zniesiono dotychczasowy zakaz rejestracji 
i obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych. W art. 
104 ust. 9 ustawy zawarto natomiast upoważnienie dla RM do wprowadzenia, 
w drodze rozporządzenia, zakazu stosowania materiału siewnego określonych 
odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klima-
tyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia 
zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. 

W celu realizacji opisanego przepisu, RM przyjęła w dniu 2 stycznia 
2013 r. projekty rozporządzeń w sprawie zakazu stosowania materiału siew-
nego odmian kukurydzy Bt MON 81033 oraz ziemniaka odmiany Amflora34, 
które obecnie jako jedyne są dopuszczone do uprawy w UE35. Rozporządzenia 

30 http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMO_RAMOWE_STANOWISKO_POLSKI_z_18_
XI_2008.pdf; stan na 22.01.2013 r. 

31 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1512).
32 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1299).
33 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania 

materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz.U. z 2013 r., poz. 39).
34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania 

materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora (Dz.U. z 2013 r., poz. 27).
35 W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego 

odmian kukurydzy MON 810 podano, iż przesłanki, które zadecydowały o wprowadzeniu 
zakazu, wynikają z zagrożenia zanieczyszczeniem genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem 
miodów produkowanych na terenie Polski i wynikających z tego szkód ekonomicznych dla 
hodowców pszczół i możliwej utraty ich pozycji rynkowej. W uzasadnieniu do projektu 
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te weszły w życie w dniu 28 stycznia 2013 r., równocześnie z ustawą z dnia 
9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. W art. 104 ust. 10 ustawy określono, iż 
obowiązkiem ministra właściwego do spraw rolnictwa jest powiadomienie 
Komisji Europejskiej o wydaniu przedmiotowego rozporządzenia i o przy-
czynach uzasadniających jego wydanie. 

Regulacje prawne w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych zawarte są również w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych. Zakresem przedmiotowym ustawy objęto: 
zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych; zamierzone 
uwalnianie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzanie do obrotu; 
wprowadzanie do obrotu produktów GMO; wywóz za granicę i tranzyt produk-
tów GMO oraz właściwość organów administracji rządowej do spraw GMO 
(art. 1). Ustawy nie stosuje się jednak do modyfikacji genetycznych genomu 
ludzkiego oraz żywności i środków farmaceutycznych (art. 2). W kwestiach 
dotyczących żywności i środków farmaceutycznych zastosowanie mają bo-
wiem przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy o środkach 
farmaceutycznych, o ile nie są sprzeczne z przepisami ustawy. 

Organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO jest minister 
właściwy do spraw środowiska, do którego należy m.in. wydawanie zgody na 
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz na zamknięte użycie GMO 
czy wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO.

W ustawie wprowadzono ponadto obowiązek oznakowania produktów 
GMO, z wyszczególnieniem, jakie informacje powinny zostać umieszczone 
na etykiecie (art. 47).

Żywność genetycznie zmodyfikowaną uregulowano natomiast w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia36. Organem 
właściwym do wykonywania czynności w zakresie żywności genetycznie zmo-
dyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych 
do wykorzystania jako żywność w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 
1829/2003, rozporządzeniu nr 1830/2003 oraz rozporządzeniu nr 1946/2003 
jest Główny Inspektor Sanitarny (art. 93). 

rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Am-
flora wyrażono natomiast obawę zanieczyszczenia upraw konwencjonalnych ziemniakiem 
genetycznie zmodyfikowanym oraz wskazano na obniżoną odporność na raka ziemniaka.

36 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 171, poz. 1225).
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W ustawie zawarto odniesienie do art. 12–14 rozporządzenia nr 1829/2003, 
w których określono wymagania dotyczące oznakowania żywności genetycznie 
zmodyfikowanej (art. 50 ust. 3).

Organizmom genetycznie zmodyfikowanym przeznaczonym do użytku 
paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych poświęcono z kolei ustawę 
z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach37. Minister właściwy do spraw rolnictwa, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, w sprawach dotyczących organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie 
zmodyfikowanych ma kompetencje oraz wykonuje zadania i obowiązki wła-
ściwego organu krajowego państwa członkowskiego UE (art. 8).

5. hiszpańskie regulacje dotyczące organizmów  
genetycznie zmodyfikowanych

Hiszpania – lider w dziedzinie upraw biotechnologicznych – należy do 
grona państw członkowskich UE, które opowiadają się zdecydowanie za wyko-
rzystaniem GMO w rolnictwie38. Pierwsze uprawy GMO – kukurydzy Bt MON 
810 – wprowadzono w Hiszpanii w 1998 r. na obszarze 22,000 ha. Kukurydza ta 
była odporna na szkodnika – omacnicę prosowiankę Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente szacuje, że od momentu zezwolenia na uprawę 
kukurydzy GM, powierzchnia przeznaczona pod zasiew wzrosła pięciokrotnie 
w stosunku do pierwotnej. Uprawa genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jest 
szczególnie istotna w Comunidades Autónomas (m.in. Andaluzja, Kastylia-La 

37 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).
38 Przykładowo: rolnicy z regionu Andaluzji opowiadają się za szerokim wykorzystaniem 

roślin transgenicznych w uprawie ze względu na ich większą produktywność i odporność 
oraz mniejsze zużycie wody i energii. Rolnicy sprzeciwiają się jednocześnie polityce UE, 
która choć dopuszcza import produktów transgenicznych, takich jak soja czy bawełna, to 
ogranicza uprawy transgeniczne w obrębie swoich granic do jednego produktu w postaci ku-
kurydzy. W ocenie hiszpańskich rolników UE przyczynia się tym działaniem do zwiększenia 
nieuczciwej konkurencji oraz hamowaniu rozwoju technologicznego w Europie (por. http://
fundacion-antama.org/asaja-pide-se-fomente-el-desarrollo-y-el-empleo-de-la-biotecnologia-
agraria/; stan na 15.03.2013 r.). 
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Mancha, Estremadura, Nawarra, Katalonia i Aragonia39), które są najbardziej 
narażone na występowanie omacnicy prosowianki.

Przystępując do analizy obowiązujących regulacji dotyczących organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych, należy przede wszystkim wskazać 
Ley 9/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., która uchyliła wcześniej obowiązującą 
Ley 15/1994 z dnia 3 czerwca 1994 r.40 W Ley 15/1994, poprzez którą imple-
mentowano do hiszpańskiego porządku prawnego dyrektywy 90/219/EWG41 
oraz 90/220/EWG, wskazano, iż stosowanie nowoczesnych technik mani-
pulacji genetycznej stanowi ogromny potencjał dla rozwoju gospodarczego  
i poprawy jakości życia, ale niesie ze sobą obowiązek zapewnienia, że ich 
wykorzystanie będzie realizowane zgodnie z warunkami minimalizujący-
mi potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. 
Natomiast w preambule Ley 9/2003 podkreślono, że dzięki uchwaleniu Ley 
15/1994, spełniono obowiązki wynikające z prawa wspólnotowego, ale także 
wypełniono lukę normatywną. Ustanowiono bowiem instrumenty prawne 
niezbędne do oszacowania potencjalnych negatywnych efektów dla zdrowia 
i środowiska naturalnego, które mogą być spowodowane manipulacjami 
genetycznymi. W preambule ustawy podkreślono również, iż opiera się ona 
na identycznych zasadach, jak te, którymi kieruje się prawo unijne, czyli na 
zasadzie prewencji i ostrożności. Zgodnie z art. 1 ustawy, ma ona na celu 
ustanowienie porządku prawnego dotyczącego ograniczonego stosowania 
oraz zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 
a także obrotu tymi organizmami lub produktami je zawierającymi, w celu 
uniknięcia ewentualnego ryzyka lub możliwych szkód dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska naturalnego. 

Jako że, zgodnie z treścią art. 148 Konstytucji Hiszpańskiej, Comunidades 
Autónomas mogą przejąć kompetencje w jednym z obszarów, takich jak zdro-
wie, rozwój gospodarki wspólnoty autonomicznej, rolnictwo czy hodowla, to 

39 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/
EVOLUCI%C3%93N_DE_LA_SUPERFICIE_ESTIMADA_DE_SIEMBRA_DE_MA-
%C3%8DZ_MG_EN_ESPA%C3%91A_tcm7-225831.pdf; stan na 27.01.2013 r. 

40 Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el Régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genética-
mente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente (BOE 
núm. 133 de 4 de junio 1994).

41 Dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stoso-
wania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.05.1990 r.).
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cechą charakterystyczną Ley 9/2003 jest – obok ustanowienia generalnych za-
sad – rozdzielenie kompetencji pomiędzy Administración General del Estado42 
(art. 3) i Comunidades Autónomas43 (art. 4). Administración General del Estado 
przyznaje pozwolenia na dopuszczenie do obrotu organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych lub produktów, które zawierają GMO; udziela zezwoleń na 
zamierzone uwalnianie, import i eksport organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych i produktów je zawierających. Celem aktów prawnych o charakterze 
regionalnym jest natomiast realizacja funkcji wskazanych w art. 4 ustawy, 
do których należy m.in. przyznawanie zezwoleń na zamierzone uwalnianie 
GMO w innych celach niż umieszczanie na rynku. Na tej postawie własne 
regulacje dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych ustanowiły 
m.in.: Baleary44, Katalonia45 i Asturia46. 

Poza Ley 9/2003 obowiązuje również Real Decreto47 178/2004 z dnia 30 
stycznia 2004 r.48, w którym przyjęto ogólne zasady mające na celu wykonanie 
ustawy. Postanowiono w nim m.in. o utworzeniu Centralnego rejestru organi-
zmów genetycznie modyfikowanych, którego zarządzanie należy do Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Mając na uwadze rolę, jaką odgrywa w Hiszpanii uprawa roślin gene-
tycznie zmodyfikowanych, można byłoby sądzić, iż w kraju tym obowiązuje 
rozbudowany reżim prawny, całościowo regulujący kwestie organizmów GM. 

42 Administración General del Estado – tłum. Główna Administracja Krajowa.
43 Comunidades Autónomas – tłum. Wspólnoty Autonomiczne.
44 Decreto 66/2007, de 25 de mayo, por el que se establece la organización y competencias 

en materia de utilización confinada y de liberación voluntaria de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG) y se crea y regula el Registro de Organismos Modificados Genéti-
camente en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 082 de 31 de mayo 
2007). 

45 Decreto 152/2003, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico para las 
actuaciones de utilización confinada, y de liberación voluntaria de organismos vegetales 
genéticamente modificados en Cataluña (DOGC núm. 3917 de 3 julio 2003).

46 Decreto 55/2004, de 18 de junio, por el que se establece la organización y se atribuyen las 
competencias para el ejercicio de las funciones relacionadas con las actuaciones de utili-
zación confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente (BOPA 
núm. 153 de 2 de julio 2004).

47 Real Decreto (tłum. Dekret Królewski), jest aktem prawnym pochodzącym od władzy wy-
konawczej. W hierarchii aktów prawnych sytuuje się pomiędzy ustawą a orden ministerial 
(tłum. rozporządzenie ministra). 

48 Real Decreto 178/2004, de 30 de enero 2004, por el que se aprueba el Reglamento General 
para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 9/2003 (BOE núm. 27 de 31 de enero 2004 r.).
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Tymczasem omówione powyżej akty prawne nie określają zasad koegzystencji 
upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami tradycyjnymi49. Dostrzega-
jąc istniejącą w przepisach lukę, Ministerio de agricultura, pesca y alimentación 
przygotowało w 2006 r. projekt Real Decreto50. Projekt ten nie wszedł jednak 
w życie, na co wpływ miał być może brak zgody między interesariuszami, co 
do potrzeby regulacji zagadnień dotyczących koegzystencji51. Projekt Real 
Decreto oparto na Zaleceniu Komisji 2003/556/WE z dnia 23 lipca 2003 r.52, 
stwierdzającym, że wszyscy rolnicy powinni mieć możliwość prowadzenia 
upraw, jakie sami wybrali: upraw zmodyfikowanych genetycznie, upraw tra-
dycyjnych czy też upraw ekologicznych, a także podkreślającym, iż w UE nie 
powinno być zabronione prowadzenie żadnego rodzaju rolnictwa. W ocenie 
Komisji Europejskiej, państwa członkowskie winny podjąć działania na rzecz 
współistnienia upraw zmodyfikowanych genetycznie, upraw tradycyjnych 
i upraw ekologicznych. W art. 4 projektu Real Decreto wskazano metody, któ-
rych stosowanie na wszystkich etapach produkcji pozwoliłoby na osiągnięcie 
tak sformułowanego celu. Uwagę zwrócono m.in. na zachowanie odległości 
pomiędzy polami obsianymi roślinami zmodyfikowanymi genetycznie a polami 
obsianymi roślinami tradycyjnymi, zachowanie stref buforowych, odpowiedni 
system płodozmianu, wybór optymalnego czasu siewu, charakterystyczne 
pakowanie i etykietowanie nasion, czyszczenie maszyn rolniczych przed i po 
użyciu. W projekcie Real Decreto, oprócz zasad koegzystencji mających na 
celu uniemożliwienie obecności GMO w innych produktach, określono również 
procedurę przepływu informacji oraz zasady ich kontroli i śledzenia. Przewi-
dziano także opracowanie rejestru działek, na których uprawia się organizmy 
genetycznie zmodyfikowane.

49 L. Bodiguel, M. Cardwell, A. Carretero García, D. Viti, Coexistence of Genetically Modi-
fied, Conventional, and Organic Crops in the European Union: National Implementation, 
[w:] L. Bodiguel, M. Cardwell (eds), The Regulation of Genetically Modified Organisms: 
Comparative Approaches, Oxford, New York 2010, s. 179.

50 http://www.agrodigital.com/images/ogm.pdf; stan na 27.01.2013 r. 
51 http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/com2009_153_annex_en.pdf; stan na 

27.01.2013 r. 
52 Zalecenie Komisji 2003/556/WE z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wskazówek na temat 

opracowania narodowych strategii i najlepszych praktyk na rzecz współistnienia upraw 
zmodyfikowanych genetycznie, upraw tradycyjnych i upraw ekologicznych, dokument 
nr C (2003) 2624.
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6. zakończenie

Prawne uregulowanie organizmów transgenicznych jest procesem nie-
zwykle złożonym, na który wpływa wiele czynników, takich jak stanowisko 
opinii publicznej, działanie organizacji proekologicznych, interesy rolników 
czy zobowiązania o charakterze unijnym oraz międzynarodowym. 

Analiza przytoczonych – polskich i hiszpańskich – aktów prawnych nie może 
w mojej ocenie prowadzić do wniosku, iż w którymś z tych państw doszło do 
ostatecznego ukształtowania modelu regulacji dotyczących organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych. Już teraz można jednak pokusić się o stwierdzenie, 
iż Polska i Hiszpania, różniąc się pod względem zajmowanego stanowiska 
wobec wykorzystania GMO w przemyśle rolno-spożywczym, zmierzają ku 
ustanowieniu odmiennych reżimów prawnych obowiązujących w tym zakresie. 

Rozwijający się polski model regulacji, ze względu na ustanowienie zakazu 
stosowania materiału siewnego GMO, jak i wcześniejszy zakaz obrotu i reje-
stracji materiału siewnego, można określić jako restrykcyjny. Celem polskiego 
ustawodawcy mającego na uwadze przede wszystkim ryzyko, jakie wiąże się 
z zamierzonym uwalnianiem lub wprowadzeniem organizmów transgenicz-
nych do obrotu, jest uzyskanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO. 

Hiszpański ustawodawca w wykorzystaniu nowoczesnych technik manipu-
lacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska naturalnego, widzi natomiast ogromny potencjał 
dla rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. W kształtującym się 
hiszpańskim modelu regulacji brak jest w związku z tym przepisów, które 
miałyby na celu uniemożliwienie rolnikom korzystania z osiągnięć nowocze-
snej biotechnologii.

Istotną rolę w tworzeniu krajowych modeli regulacji dotyczących or-
ganizmów GM odgrywa ustawodawstwo UE. Jako że zarówno Polska, jak 
i Hiszpania należą do grona państw UE, trzeba zastanowić się, czy rozwijające 
się w obu krajach modele regulacji prawnych dotyczących GMO są zgodne 
z porządkiem unijnym. 

Komisja Europejska kilkakrotnie zarzucała Polsce nieprzestrzeganie 
unijnych przepisów dotyczących organizmów transgenicznych. Przykładem 
dążenia do uzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO był zakaz 
rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowa-
nych, wprowadzony pomimo groźby nałożenia kar finansowych. Wprowadzony 
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w drodze rozporządzenia zakaz stosowania materiału siewnego odmian kuku-
rydzy Bt MON 810 oraz ziemniaka odmiany Amflora naraża Polskę ponow-
nie na zarzut naruszenia regulacji unijnych. W uzasadnieniach do projektów 
rozporządzeń nie przedstawiono bowiem, zgodnie z art. 114 ust. 5 TFUE, 
nowych dowodów naukowych, które uzasadniałyby wprowadzenie przepisów 
krajowych po przyjęciu środka harmonizującego. Dlatego też w mojej opinii, 
dopóki polskie prawo będzie sprzeczne z prawem unijnym, dopóty nie będzie 
można mówić o ostatecznym ukształtowaniu się polskiego modelu regulacji 
dotyczących organizmów transgenicznych. 

Natomiast ustawodawstwo hiszpańskie w zdecydowanie większym stopniu 
spełnia wymogi unijne dotyczące organizmów transgenicznych. Można poku-
sić się o stwierdzenie, iż zdanie Hiszpanii w kwestiach związanych z GMO 
jest kompatybilne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, o czym świadczy 
brak postępowań przeciwko Hiszpanii przed Trybunałem Sprawiedliwości 
UE. Niemniej jednak w ustawodawstwie hiszpańskim nie uregulowano do tej 
pory zagadnienia zasad koegzystencji upraw zmodyfikowanych genetycznie 
z uprawami tradycyjnymi. W przypadku kraju, który jest największym produ-
centem genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w UE, taka regulacja wydaje 
się być niezbędna, a jej brak oznacza, iż proces kształtowania hiszpańskiego 
modelu regulacji dotyczących organizmów transgenicznych nie dobiegł końca. 

Polska i Hiszpania stanowią przykład państw o odmiennych zapatrywa-
niach na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zmierzające 
w przeciwnych kierunkach ustawodawstwo obu krajów świadczy o tym, że 
UE w kwestii GMO znalazła się w niewątpliwym impasie. Komisja Europej-
ska w uzasadnieniu do rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 2001/18/
WE53 wskazała, iż obecne ramy prawne nie odpowiadają w pełni potrzebie 
przyznania państwom członkowskim większej swobody w zakresie uprawy 
GMO. W ocenie Komisji problem tkwi w braku wystarczającej elastyczności 
w decydowaniu o uprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, po ich 
zatwierdzeniu na poziomie UE. Państwa członkowskie nie uzyskały jednak 
prawa do ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, z uwagi na niezaakceptowanie propozycji Komisji przez Radę 

53 Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające dyrektywę 
2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania 
uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium, KOM (2010) 380 
wersja ostateczna, 2010/0208 (COD) C7-0178/10.
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Europejską54. W mojej ocenie UE powinna podejmować kolejne inicjatywy 
mające na celu rewizję regulacji w zakresie organizmów transgenicznych. Pra-
wo obowiązujące pod względem formalnym winno być bowiem przestrzegane 
również pod względem behawioralnym. 

Bibliografia

Bodiguel L., Cardwell M., Carretero García A., Viti D., Coexistence of Genetically Modi-
fied, Conventional, and Organic Crops in the European Union: National Implementation, 
[w:] L. Bodiguel, M. Cardwell (eds), The Regulation of Genetically Modified Organisms: 
Comparative Approaches, Oxford, New York 2010.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2009. 

Costato L., Principles and rules of European Food Law, [w:] L. Costato, F. Albisinni (eds), 
European Food Law, CEDAM, Mediolan 2012.

Cyrul W., Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Gąsowski A., Kształtowanie legislacji Unii Europejskiej na przykładzie problematyki GMO, 
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie 
2012/98.

Krajewski P., Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Wyd. UW-M 
w Olsztynie, Olsztyn 2010.

Korzeniowski P., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo 
ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
Malepszy S., GMO i rolnictwo – nauka w zabawie w ciuciubabkę, Nauka 2012/2.
Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer, Warsza-

wa 2008.
Mickiewicz M., Twardowski T., Figlerowicz M., GMO – zyski i straty, Biotechnologia 

2006/74 (3).
Oleszko A., Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Wolters Kluwer Polska, War-

szawa 2006.
Rizzioli S., Novel foods, [w:] L. Costato, F. Albisinni (eds), European Food Law, CEDAM, 

Mediolan 2012.
Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Wyd. UJ, Kraków 1998.
Szkarłat M., Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wyd. 

UMCS, Lublin 2011.

54 A. Gąsowski, Kształtowanie legislacji Unii Europejskiej na przykładzie problematyki GMO, 
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie 
2012/98, s. 5–20.



Analiza	prawnoporównawcza	regulacji	dotyczących	GMO...	 117

Szponar L., Stankiewicz-Choroszucha B., Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem 
surowców modyfikowanych genetycznie, [w:] S. Zięba (red.), Ekonomiczne i społeczne 
aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce, Almamer, Warszawa 2009.

Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 
1985.

Wrześniewska-Wal I., Żywność genetycznie zmodyfikowana – aspekty prawne, Wyd. UW, 
Warszawa 2008.

akty prawne
Decreto 152/2003, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico para las 

actuaciones de utilización confinada, y de liberación voluntaria de organismos vegetales 
genéticamente modificados en Cataluña (DOGC núm. 3917 de 3 julio 2003).

Decreto 55/2004, de 18 de junio, por el que se establece la organización y se atribuyen las 
competencias para el ejercicio de las funciones relacionadas con las actuaciones de uti-
lización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente 
(BOPA núm. 153 de 2 de julio 2004).

Decreto 66/2007, de 25 de mayo, por el que se establece la organización y competencias en 
materia de utilización confinada y de liberación voluntaria de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG) y se crea y regula el Registro de Organismos Modificados Gené-
ticamente en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 082 de 31 de 
mayo 2007). 

Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. dotycząca zawarcia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym do Kon-
wencji o różnorodności biologicznej (Dz.U. UE L 201/48 z 31.07.2002 r.).

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. dotycząca art. 111 i 172 polskiego projektu 
ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez Rzecz-
pospolitą Polską zgodnie z art. 95 zgodnie ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepi-
sów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. UE L 16 
z 19.01.2008 r.).

Dyrektywa Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowa-
nia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.05.1990 r.).

Dyrektywa Rady nr 90/220 z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. WE L 117 z 8.05.1990 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w spra-
wie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. UE L 106 z 17.04.2001 r.).

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro z dnia 5 czerwca 
1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532). 

Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el Régimen jurídico de la utilización confi-
nada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamen-
te, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente (BOE 
núm. 133 de 4 de junio 1994).



118	 Anna	KEMPA-DYMIŃSKA	

Ley 9/2003 de 25 abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confina-
da, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente 
(BOE núm. 100 de 26 de abril 2003).

Real Decreto 178/2004 de 30 de enero 2004, por el que se aprueba el Reglamento General 
para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 9/2003 (BOE núm. 27 de 31 de enero 2004 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. UE L 268 
z 18.10.2003 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowa-
nych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE 
(Dz.U. UE L 268 z 18.10.2003 r.).

Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. 
w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych (Dz.U. UE L 287 z 5.11.2003 r.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania mate-
riału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz.U. z 2013 r., poz. 39).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania mate-
riału siewnego ziemniaka odmiany Amflora (Dz.U. z 2013 r., poz. 27).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 76, poz. 811).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1299).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 171, poz. 1225).
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1512).
Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające dyrektywę 2001/18/

WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania upra-
wy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium, KOM (2010) 380 
wersja ostateczna, 2010/0208 (COD) C7-0178/10.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 (IV SA/Wa 1511/07), LEX nr 417525.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Land Oberösterreich 

i Republika Austrii v. Komisja Wspólnot Europejskich, C-439/05 P i C-454/05 P (Dz.U. 
C 269 z 10.11.2007 r.).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie Komisja Wspólnot 
Europejskich v. Republika Francuska, C-121/07, Zbiory orzecznictwa Trybunału Euro-
pejskiego 2008, s. I-09159.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Komisja Wspólnot 
Europejskich v. Rzeczypospolita Polska, C-165/07 (Dz.U. UE C 220 z 12.09.2009 r.).

Zalecenie Komisji Zalecenia Komisji 2003/556/WE z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wskazó-
wek na temat opracowania narodowych strategii i najlepszych praktyk na rzecz współist-
nienia upraw zmodyfikowanych genetycznie, upraw tradycyjnych i upraw ekologicznych, 
dokument nr C (2003) 2624.



Analiza	prawnoporównawcza	regulacji	dotyczących	GMO...	 119

strony internetowe

http://www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3988744/transgeniczne-organizmy.html; stan na 
16.01.2013 r. 

http://rme.cbr.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:problematyka-
odmian-genetycznie-modyfikowanych-a-wspolna-polityka-rolna&catid=127:opinie&Ite
mid=120; stan na 13.01.2013 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMO_RAMOWE_STANOWISKO_POLSKI.pdf; stan 
na 22.01.2013 r. 

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMO_RAMOWE_STANOWISKO_POLSKI_z_18_
XI_2008.pdf; stan na 22.01.2013 r. 

http://fundacion-antama.org/asaja-pide-se-fomente-el-desarrollo-y-el-empleo-de-la-
biotecnologia-agraria/; stan na 15.03.2013 r. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/EVO-
LUCI%C3%93N_DE_LA_SUPERFICIE_ESTIMADA_DE_SIEMBRA_DE_MA-
%C3%8DZ_MG_EN_ESPA%C3%91A_tcm7-225831.pdf; stan na 27.01.2013 r. 

http://www.agrodigital.com/images/ogm.pdf; stan na 27.01.2013 r. 
http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/com2009_153_annex_en.pdf; stan na 27.01.2013 r. 

anna	KEMPA-DYMIŃSKA

legal-comparatiVe analysis of genetically modified organisms regUlations 
according to polish and spanish law

(S u m m a r y)

This article is a contribution to the reflection on the issue of genetically modified organisms. 
The use of transgenic organisms in agriculture and food industry is the subject of unceasing 
discussion between supporters and opponents of GMOs. The aim of the article is to present 
Polish and Spanish legislation on genetically modified organisms. The analysis of Polish and 
Spanish legislation may allow to demonstrate how different is a direction in which the Polish 
and Spanish model of regulations on GMOs goes. The attention is also paid to the EU law, 
which serves to choose a model that more meets the EU requirements. The first part of the article 
presents the definition of genetically modified organisms and the axiological basis. Secondly, 
are presented the most important EU regulations on GM organisms. The next part of the article 
describes Polish and Spanish legal acts on genetically modified organisms which allows to 
compare both legislations at the end of the article.

Keywords: genetically modified organisms, law, European Union, Poland, Spain, food law, 
environmental law


