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Synopsis. W pracy rozwa¿any jest problem rozwoju upraw rolin transgenicznych w UE w wietle dynamicznego rozwoju tych upraw na wiecie. W roku 2004 uprawy genetycznie zmodyfikowanej soi, bawe³ny,
kukurydzy i rzepaku wynios³y na wiecie 81 mln ha w porównaniu z 60 tys. ha upraw kukurydzy w Europie
(Hiszpania). Nacisk Stanów Zjednoczonych na forum WTO spowodowa³ w roku 2004 uchylenie moratorium
UE na produkty GMO. Z prawnego punktu widzenia mo¿liwe s¹ przemys³owe uprawy kukurydzy GMO w UE.
Opinia publiczna w Europie i Polsce jest jednak w przewa¿aj¹cej czêci przeciwna wprowadzaniu organizmów
transgenicznych do obrotu.

Wstêp
Od tysiêcy lat ludzie starali siê wyhodowaæ odmiany rolin maj¹ce lepsze cechy u¿ytkowe.
Stosowali w tym celu ró¿ne metody  prowadzili oni selekcjê materia³u nasiennego oraz krzy¿owali miêdzy sob¹ roliny ró¿nych gatunków. W ubieg³ym stuleciu zaczêto stosowaæ nowe metody
 indukowanie mutacji przez promieniowanie jonizuj¹ce lub stosowanie metod chemicznych.
Dziêki rozwojowi in¿ynierii genetycznej, w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku opracowano mechanizm umo¿liwiaj¹cy bezporedni¹ modyfikacjê genomu poprawianego organizmu.
Modyfikacja genomu mo¿e polegaæ na wprowadzeniu fragmentu DNA z obcego organizmu,
usuniêciu genu lub jego bezporedniej modyfikacji. Organizmy genetycznie modyfikowane
okrelane s¹ jako organizmy transgeniczne lub GMO (ang. Genetically Modified Organisms).
Modyfikacje genetyczne dotycz¹ zarówno mikroorganizmów, jak te¿ organizmów wy¿ej
zorganizowanych (rolin i zwierz¹t). W niniejszej pracy skoncentrowano siê na modyfikacjach
genetycznych rolin. W tym przypadku wyró¿niono dwa g³ówne cele takich modyfikacji:
l agronomiczne (ang. Input traits):
 odpornoæ na herbicydy HT (ang. Herbicide tolerance),
 odpornoæ na szkodniki rolin IR (ang. Insect resistance) oznaczane równie¿ Bt od nazwy
bakterii Bacillus thuringensis, której geny wykorzystywane s¹ do tych modyfikacji.
 odpornoæ na choroby wirusowe, grzybowe lub bakteryjne,
 odpornoæ na niekorzystne warunki zewnêtrzne, np. mróz, susza, zasolenie gruntu,
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u¿ytkowe (ang. Output traits):
 przed³u¿ona trwa³oæ produktu koñcowego (np. pomidory Flavr Savr wprowadzone do
obrotu w USA w roku 1994),
 zmiana sk³adu chemicznego (np. zwiêkszenie zawartoci t³uszczu w rzepaku, cukru w
buraku cukrowym, betakarotenu w ry¿u),
 zmiana w³aciwoci organoleptycznych (np. poprawienie aromatu kawy),
 poprawa w³asnoci handlowych (np. zmiana ubarwienia kwiatów).
Uprawê rolin transgenicznych rozpoczêto w skali przemys³owej w 1996 roku w USA na
powierzchni 1,5 mln ha. W chwili obecnej w krajach OECD uprawianych jest kilkadziesi¹t
gatunków rolin transgenicznych. Area³ upraw rolin transgenicznych co roku wykazuje dynamiczny przyrost  z 1,7 mln ha w roku 1996 do 81 mln ha w 2004 roku [James 2004].
Opinia publiczna w Europie jest podzielona w pogl¹dach dotycz¹cych korzyci wynikaj¹cych z wykorzystania in¿ynierii genetycznej w celu modyfikowania genetycznego organizmów,
a zw³aszcza w celu produkowania ¿ywnoci transgenicznej. Po pocz¹tkowym przyzwoleniu na
takie badania poparcie opinii publicznej zaczê³o spadaæ. Z³o¿y³o siê na to wiele przyczyn:
wykrycie w pochodz¹cej z importu z USA kukurydzy i soi zanieczyszczeñ ziarnem transgenicznym (lata 1996/1997), kryzys zwi¹zany z chorob¹ BSE oraz afera dioksynowa w Belgii (w paszach dla zwierz¹t wykryto rakotwórcze dioksyny). Spo³eczeñstwo sta³o siê bardziej uczulone
na kwestie dotycz¹ce bezpiecznej ¿ywnoci. Nawet w krajach, które pocz¹tkowo by³y sk³onne
dopuciæ produkty GMO do obrotu (Wielka Brytania i Francja) nast¹pi³ gwa³towny zwrot.
Wiele organizacji pozarz¹dowych1 wskazuje na zagro¿enia wynikaj¹ce z niekontrolowanego
stosowania biotechnologii. Widaæ to równie¿ w Polsce. Badania przeprowadzone na pocz¹tku
2003 roku przez OBOP na zlecenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie
wykaza³y, ¿e w porównaniu z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi w 2000 roku poparcie Polaków dla wykorzystania biotechnologii do wytwarzania rolin odpornych na choroby i
szkodniki spad³o z 66 do 43%, a przy produkcji ¿ywnoci z 48 na 27% [http://allel.ihar.edu.pl/
gf2716/bioopinia_12.php].
Wszystko to oznacza, ¿e zagadnienia dotycz¹ce GMO s¹ s³abo znane w krajowej literaturze.
Dlatego jednym z celów niniejszej pracy jest przedstawienie uwarunkowañ (przede wszystkim
prawnych) upraw rolin transgenicznych w Unii Europejskiej, w tym Polsce. Na podstawie
przeprowadzonej analizy regulacji prawnych i postaw spo³ecznych wobec ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie, przedstawiono perspektywy rozwoju upraw rolin transgenicznych w Unii
Europejskiej, w szczególnoci w naszym kraju. Problem jest wyj¹tkowo kontrowersyjny i na
obecnym etapie trudno oczekiwaæ jednoznacznych konkluzji.
l

Uwarunkowania prawne stosowania i kontroli GMO w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej od 1990 roku obowi¹zuje prawo reguluj¹ce zagadnienia zwi¹zane z
problematyk¹ GMO. 23 kwietnia 2005 wesz³a w ¿ycie Dyrektywa 90/220 dotycz¹ca wiadomego
uwalniania do rodowiska zmodyfikowanych genetycznie organizmów. Czêæ C tej dyrektywy
dotyczy³a wprowadzenia do obrotu produktów GMO lub je zawieraj¹cych. Wniosek o wprowadzenie na rynek produktu GMO w jednym z krajów cz³onkowskich wymaga poinformowania
przez to pañstwo Komisji Europejskiej. Procedura dopuszczenia takiego produktu do obrotu
wymaga zezwolenia Komisji Europejskiej, po uprzednim zasiêgniêciu opinii wszystkich pañstw
cz³onkowskich. Wypracowana decyzja obowi¹zuje we wszystkich krajach cz³onkowskich. Do
1998 roku zgodnie z t¹ dyrektyw¹ dopuszczono do obrotu 18 produktów zawieraj¹cych GMO.
Wród nich by³o czternacie modyfikacji rolin  cztery dotyczy³y kukurydzy, cztery rzepaku,
trzy modyfikacje godzików (kwiaty), jedna soi, cykorii oraz tytoniu. Zezwolono na uprawy
1

Np. Greenpiece, Friends of Europe, Organic Consumers Association.
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tytoniu, dwu modyfikacji rzepaku oraz trzech modyfikacji kukurydzy (Bt-176  odporna na
omacnicê prosowiankê oraz na glufosynat amonu, T25  odporna na glufosynat amonu oraz
MON 810  odporna na omacnicê prosowiankê).
Europejskie spo³eczeñstwa z du¿o wiêksz¹ obaw¹ i wstrzemiêliwoci¹ podchodz¹ do spraw
zwi¹zanych z in¿ynieri¹ genetyczn¹ ni¿ spo³eczeñstwa Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wiele
organizacji pozarz¹dowych, spo³ecznych i konsumenckich wskazuje na potencjalne zagro¿enia
zwi¹zane ze stosowaniem nowych metod biotechnologicznych. Wywieraj¹ one naciski na swe
rz¹dy w celu zwiêkszenia kontroli nad badaniami zwi¹zanymi z in¿ynieri¹ genetyczn¹ oraz wprowadzaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych do naturalnego rodowiska. Ludzie chc¹
mieæ równie¿ prawo wyboru i dlatego wymagane jest odpowiednie oznakowanie produktów
zawieraj¹cych organizmy GM. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e stosunek do in¿ynierii genetycznej nie
jest tak prosto zwi¹zany z po³o¿eniem geograficznym. Nie wszystkie kraje Unii Europejskiej podzielaj¹ obawy zwi¹zane z upraw¹ rolin transgenicznych (np. Hiszpania), z drugiej strony niektóre kraje spoza Europy  Nowa Zelandia i Australia s¹ zdecydowanie przeciwne takim uprawom.
Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych miêdzynarodowe organizacje pozarz¹dowe takie, jak Greenpeace czy Friends of the Earth, organizuj¹ kampanie skierowane przeciwko ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie. Kampania na rzecz czystej ¿ywnoci od 1996 roku nawo³ywa³a do bojkotu
amerykañskiej kukurydzy i soi, o ile nie bêdzie ona odpowiednio oznakowana jako ¿ywnoæ
genetycznie modyfikowana. Najwiêksza taka kampania, Global Days of Action Against GeneFoods odby³a siê w 27 krajach na piêciu kontynentach w dniach 13-27 kwietnia 1997 roku. Akcje
tego typu odbywa³y siê w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych kilka razy rocznie. W lutym 1998 roku
organizacja Lekarze i naukowcy przeciw ¿ywnoci modyfikowanej genetycznie za¿¹da³a uchwalenia moratorium na wprowadzanie organizmów GM do obrotu (chodzi³o zarówno o zamierzone
uwolnienia, jak i o ¿ywnoæ modyfikowan¹ genetycznie).
Od listopada 1998 do maja 2004 roku nie zosta³ zaaprobowany ¿aden nowy wniosek o dopuszczenie do obrotu w oparciu o Dyrektywê 90/220. W miêdzyczasie korzystaj¹c z tzw. klauzuli
bezpieczeñstwa (Artyku³ 16 Dyrektywy 90/220) w szeciu pañstwach UE zakazano obrotu niektórymi z tych produktów (³¹cznie piêæ produktów  modyfikacje kukurydzy i rzepaku).W Austrii
zakazano np. obrotu wszystkimi modyfikacjami kukurydzy dopuszczonymi do upraw.
Zmiany w nastawieniu opinii publicznej w Europie spowodowa³y uchwalenie w czerwcu 1999
roku przez Radê Europejsk¹ ds. rodowiska moratorium na dopuszczenie do obrotu kolejnych
produktów GMO. Moratorium to by³o decyzj¹ polityczn¹, a mo¿liwoæ jego stosowania wynika³a
z przyjêtych procedur wydawania zezwoleñ, które mo¿na by³o blokowaæ wykorzystuj¹c mechanizm mniejszoci blokuj¹cej wród pañstw cz³onkowskich. W wyniku przyjêcia moratorium
procedura dopuszczenia do uprawy rolin GMO nie zosta³a zakoñczona. Do Wspólnotowego
Katalogu Odmian Gatunków Rolin Rolniczych nie wpisano ¿adnej odmiany rolin GMO wyhodowanych z wykorzystaniem tych modyfikacji genetycznych, które uzyska³y zgodê na dopuszczenie do uprawy. Brak takiego wpisu oznacza³, ¿e uprawy takie mog¹ byæ prowadzone tylko w
tych krajach UE, które wpisz¹ odmiany rolin GMO powsta³ych na bazie tych modyfikacji do
Krajowych Rejestrów Odmian. W praktyce tylko Hiszpania wykorzysta³a mo¿liwoæ uprawy
rolin GMO na wiêksz¹ skalê. Do Rejestru Krajowego zosta³a wpisana jedna odmiana kukurydzy
(Compa CB) linii Bt-176 sprzedawana przez koncern Syngenta. Od 1998 roku w Hiszpanii uprawia
siê tê odmianê komercyjnie. Do 2002 roku powierzchnia upraw tej odmiany wynosi³a od 20 do 25
tys. ha, w 2003 roku ju¿ 32 tys. ha, osi¹gaj¹c w 2004 roku powierzchniê 60 tys. ha2.
Na licie ¿ywnoci lub jej sk³adników pochodz¹cych z rolin transgenicznych wystêpuj¹cej
na rynku UE do kwietnia 2004 roku umieszczono 16 produktów. By³y na niej dwa produkty
2

By³ to ostatni rok uprawy tej kukurydzy w Hiszpanii. Po zg³oszeniu przez Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (EFSA) obiekcji w zwi¹zku z wywo³ywaniem przez ni¹ odpornoci na antybiotyki,
zosta³a ona wykrelona z Krajowego Rejestru Odmian w Hiszpanii.
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dopuszczone na podstawie Dyrektywy 90/220 i 14 produktów dopuszczonych na podstawie
Rozporz¹dzenia 258/97 Unii Europejskiej dotycz¹cego tzw. nowej ¿ywnoci. Uproszczono znacznie procedurê autoryzacji produktów ¿ywnociowych pochodz¹cych z GMO, o ile s¹ w rozumieniu tych przepisów w istocie równowa¿ne3 z konwencjonaln¹ ¿ywnoci¹. Na licie tej
znajdowa³o siê piêæ produktów pochodz¹cych z kukurydzy, siedem z rzepaku, dwa z bawe³ny
(olej z nasion), jeden z soi i witamina B2.
W marcu 2001 roku zast¹piono Dyrektywê 90/220 now¹ Dyrektyw¹ 2001/18 reguluj¹c¹
wszelkie obszary aktywnoci zwi¹zane z GMO i wprowadzaj¹c¹ wiele nowych elementów, np.
obowi¹zkowy przegl¹d zezwoleñ wydawanych na okres 10 lat, poszerzenie zakresu jawnoci i
udzia³u spo³ecznego we wszystkich sprawach dotycz¹cych uwalniania organizmów GMO do
rodowiska. Wprowadzono obowi¹zek znakowania produktów spo¿ywczych, w których zawartoæ GMO jest powy¿ej 1%. Zapewniono w ten sposób konsumentowi prawo wyboru i
wiadomego kupna artyku³ów zawieraj¹cych GMO. Dyrektywa ta nakaza³a równie¿ tworzenie
jawnych i ogólnie dostêpnych rejestrów dotycz¹cych zamierzonego uwolnienia organizmów
GMO do rodowiska lub wprowadzenia do obrotu. Europejski rejestr dostêpny jest na stronie
internetowej http://gmoinfo.jrc.it utworzonej w ramach Wspólnotowego Centrum Badawczego
Komisji Europejskiej (Joint Research Centre).
Do chwili obecnej zosta³y zg³oszone 22 wnioski o dopuszczenie do obrotu na podstawie
Dyrektywy 2001/18. Najbardziej zaawansowane jest rozpatrywanie wniosku koncernu Monsanto dotycz¹cego importu i przetwarzania odmian kukurydzy NK603 GM.
Rozporz¹dzenie 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzenia 2003 r., dotycz¹ce mo¿liwoci ledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz ¿ywnoci i produktów paszowych wyprodukowanych z udzia³em tych organizmów, zaostrzy³o przepisy dotycz¹ce znakowania. Obni¿y³o próg obecnoci GMO w artyku³ach spo¿ywczych do 0,9%
wymagany do znakowania tych produktów oraz wprowadzi³o obowi¹zek znakowania pasz zwierzêcych zawieraj¹cych produkty GMO. System ledzenia produktów GMO ma za zadanie umo¿liwiæ odtworzenie przep³ywu GMO pocz¹wszy od produkcji, a koñcz¹c na dystrybucji.
W maju 2003 roku USA, Kanada oraz Argentyna wyst¹pi³y do wiatowej Organizacji Handlu
(WTO) o przeprowadzenie konsultacji w sprawie unijnego systemu zezwoleñ na produkty GMO
lub zawieraj¹ce GMO. Kraje te stwierdzi³y, ¿e w wyniku przyjêtego przez UE nieformalnego moratorium na produkty GMO, ponosz¹ one coroczne straty w wysokoci setek milionów dolarów.
UE odby³a wymagane konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, Kanad¹ i Argentyn¹ w czerwcu 2003 roku. Konsultacje takie s¹ pierwszym krokiem w rozwi¹zywaniu sporów na forum WTO.
Maj¹ one na celu rozpoczêcie dialogu i znalezienie rozwi¹zania zadawalaj¹cego obie strony. UE
chcia³a wykorzystaæ te konsultacje do szczegó³owej prezentacji uwarunkowañ prawnych w UE
dotycz¹cych wprowadzania do obrotu organizmów transgenicznych oraz statusu wszystkich
rozpatrywanych wniosków dotycz¹cych wprowadzenia GMO do obrotu na terenie UE. Jednak¿e
po zakoñczeniu konsultacji Stany Zjednoczone og³osi³y, ¿e zakoñczy³y siê one fiaskiem. Z Kanad¹ i Argentyn¹ mia³a miejsce dalsza wymiana informacji i UE uzna³a, ¿e te dwa kraje s¹ zainteresowane dalszym udzia³em w konsultacjach. Jednak¿e w sierpniu 2003 roku Stany Zjednoczone,
Kanada i Argentyna wnios³y do WTO o utworzenie komisji rozjemczej dotycz¹cej systemu wydawania zezwoleñ na wprowadzanie w UE do obrotu produktów zawieraj¹cych GMO.
Moratorium na import GMO zosta³o zakoñczone 19 maja 2004 roku, kiedy Komisja Europejska wyda³a zgodê na dopuszczeniu na rynek unijny do celów konsumpcyjnych genetycznie
modyfikowanej kukurydzy Bt11, której producentem jest szwajcarska firma Syngenta. Wniosek o dopuszczenie do obrotu tej linii kukurydzy z³o¿ony zosta³ w 1996 roku we Francji4.
Komisja Europejska podjê³a tê decyzjê, poniewa¿ ministrowie rolnictwa UE nie byli w stanie,
mimo wielu spotkañ, powzi¹æ decyzji o zniesieniu lub utrzymaniu moratorium. Nie by³o przeko3

Substantially equivalent.

90

A. Jakubiec, A. Or³owski

nywuj¹cych dowodów, ¿e kukurydza ta jest szkodliwa dla zdrowia, niedopuszczenie tej linii
kukurydzy do obrotu grozi³o przegraniem sporu z USA na forum WTO.
Zgoda na wprowadzenie kukurydzy Bt11 do obrotu zakoñczy³a de facto moratorium UE, nie
spowodowa³a jednak zakoñczenia tocz¹cego siê postêpowania na forum WTO. Kraje skar¿¹ce
UE czekaj¹ na los dalszych, czekaj¹cych na rozpatrzenie wniosków o dopuszczenie na teren UE
kolejnych produktów GMO.
W czerwcu 2004 kraje UE odrzuci³y wniosek firmy Monsanto o zgodê na import do Unii
rzepaku GT73 odpornego na glifosat. Mia³by on byæ importowany z przeznaczeniem na paszê dla
zwierz¹t i do przetwórstwa przemys³owego. Poniewa¿ w grudniu ministrowie rodowiska pañstw
UE nie uzgodnili wspólnego stanowiska, decyzja o dopuszczeniu do obrotu tej modyfikacji nale¿y do Komisji Europejskiej  przypuszczalnie zgoda na import zapadnie w marcu 2005 roku.
W lipcu 2004 roku Komisja Europejska wnioskowa³a o dopuszczenie na rynek unijny, jako
paszy dla zwierz¹t, genetycznie modyfikowanej kukurydzy NK603 firmy Monsanto. W dwu
g³osowaniach we wrzeniu i listopadzie pañstwa cz³onkowskie UE odrzuci³y tê propozycjê,
opieraj¹c siê na opinii ekspertów naukowych z kilku krajów UE. Równie¿ w tym przypadku
ostateczn¹ decyzjê podejmie Komisja Europejska.
W dniu 8 wrzenia 2004 roku Komisja Europejska podjê³a decyzjê o wpisaniu 17 odmian
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 8105 do Wspólnotowego Katalogu Odmian
Gatunków Rolin Rolniczych. Oznacza to mo¿liwoæ ich swobodnej uprawy na terenie wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. W lutym 2005 roku podano, ¿e niemieccy rolnicy
zamierzaj¹ w bie¿¹cym roku obsiaæ t¹ kukurydz¹ 1000 ha na 92 poletkach [Polskie Stowarzyszenie Fitosanitarne  www.gmo-eko.net/2005-02-03.html].

Uwarunkowania uprawy kukurydzy GMO w Polsce
Mo¿liwoæ uprawy rolin genetycznie modyfikowanych w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej mo¿e spowodowaæ zainteresowanie rolników tymi uprawami w Polsce. Kukurydza
nale¿y do najbardziej wydajnych i przydatnych rolnikowi rolin uprawnych. Zdolnoæ plonowania kukurydzy u¿ytkowanej na ziarno wynosi w polskich warunkach 150 kwintali suchego
ziarna. Ma ona umiarkowane wymagania glebowe, dobrze sobie radzi, nawet na s³abszych
glebach. Poszerza siê zakres odbiorców ziarna, poza przemys³em paszowym s¹ to: m³yny, przemys³ fermentacyjny oraz energeW\VKD
tyczny. Powierzchnia uprawy kuku
rydzy w Polsce w ostatnich latach

systematycznie ronie.

Wydaje siê jednak, ¿e w 2005

roku kukurydza transgeniczna nie

bêdzie uprawiana w Polsce. Spowo
dowane jest to nastêpuj¹cymi przy
czynami:

1. Wpisane do Katalogu Wspól

notowego Rolin Uprawnych
         
odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy nie by³y teRysunek 1. Uprawa kukurydzy na ziarno w Polsce w
stowane w Polsce i ze wzglêdu
latach 1995-2004
na bardzo wysokie wymagania
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ze strocieplne, mog¹ nie byæ przydatny internetowej www.kukurydza.org.pl
4
5

Nr notyfikacji C/F/96/05/10.
Szeæ z tych odmian by³o wpisanych w Krajowym Katalogu Francji, pozosta³ych 11 w Hiszpanii.
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ne do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Z siedemnastu5 odmian kukurydzy
GMO wpisanych do Wspólnotowego Katalogu tylko jedna odmiana ma liczbê FAO 6 poni¿ej 300. Pozosta³ych szesnacie odmian ma liczbê FAO pomiêdzy 400 a 600.
2. Za przyk³adem wielu pañstw europejskich, równie¿ w Polsce rozwija siê ruch Strefy wolne
od GMO. Poprzez organy samorz¹dowe7 (np. sejmiki wojewódzkic) wywierane s¹ naciski
na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby og³osi³ te obszary strefami wolnymi od upraw
GMO. Do dnia 31 marca 2005 roku osiem8 województw opowiedzia³o siê za utworzeniem na
swym terenie stref wolnych od GMO [Miêdzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej
Wsi  http://icppc.pl/pl/gmo/index.php].
3. Polska opinia spo³eczna, podobnie jak opinia europejska, jest przeciwna wprowadzaniu
produktów GMO na rynek. Pod naciskiem opinii publicznej wiele sieci handlowych og³osi³o, ¿e nie bêdzie sprzedawa³o ¿ywnoci GMO. Producenci musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoci¹, ¿e
bêd¹ mieli k³opoty ze sprzeda¿¹ transgenicznej kukurydzy na polskim rynku.
4. Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo rodowiska
projekt ustawy dotycz¹cej upraw GMO, a zw³aszcza wspó³istnienia upraw GMO, konwencjonalnych i ekologicznych nak³ada na rolników maj¹cych zamiar uprawiaæ roliny transgeniczne dodatkowe obowi¹zki:
 poinformowania s¹siadów i w³adz lokalnych o zamiarze uprawy GMO co najmniej miesi¹c przed jej rozpoczêciem,
 zachowania izolacji przestrzennej, która ma zapobiec krzy¿owaniu siê rolin GMO z
rolinami konwencjonalnymi  odleg³oæ uprawy kukurydzy transgenicznej od konwencjonalnych upraw kukurydzy musi byæ nie mniejsza ni¿ 200 m, a od upraw ekologicznych 300 m,
 przestrzegania zasad zmianowania  uprawa kukurydzy konwencjonalnej na dzia³ce
rolnej, na której uprawiano kukurydzê transgeniczn¹ mo¿e byæ prowadzona po up³ywie
co najmniej 1 roku.
5. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad rolnik bêdzie musia³ zap³aciæ op³atê sankcyjn¹
naliczan¹ od ka¿dego hektara uprawy. Dodatkowo, w przypadku wyrz¹dzenia szkód zwi¹zanych z upraw¹ rolin GMO (np. zanieczyszczenie upraw ekologicznych), sprawca bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoæ cywiln¹.
6. 21 marca 2005 roku Rada Ministrów (na wniosek ministra rolnictwa) postanowi³a wyst¹piæ do
Komisji Europejskiej o czasowy zakaz siewu i obrotu materia³em siewnym genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 na terytorium Polski. Zakaz mia³by obowi¹zywaæ przez dwa
lata, do czasu przeprowadzenia badañ na temat skutków upraw tej kukurydzy na terenie kraju
[Informacja Rzecznika Prasowego Ministerstwa rodowiska z dnia 17/02/05 http://
www.mos.gov.pl/1aktualnosci/informacje_rp/23.03.2005.shtml]. Oczywicie na zakaz uprawy
rolin zmodyfikowanych genetycznie w Polsce musi siê zgodziæ Komisja Europejska.
W styczniu 2005 (27/01/05) roku koncern Pioneer Hi-Bred Services GmbH wyst¹pi³ o zgodê
na wykonanie testów polowych z kukurydz¹ transgeniczn¹9 odporn¹ na szkodniki z grupy
Lepidotera oraz odporn¹ na herbicydy z grupy glufosynatu amonu. Testy polowe maj¹ mieæ
[http://allel.ihar.edu.pl/gf2716/bioopinia_12.php] miejsce w po³udniowej i zachodniej Polsce,
na piêciu poletkach, ka¿de o powierzchni 96 m2. Celem tych testów jest uzyskanie zgody na
6

7
8

9

Liczba FAO charakteryzuje wczesnoæ dojrzewania kukurydzy. Mniejsza liczba FAO oznacza wczeniejsze
dojrzewanie kukurydzy. Odmiany kukurydzy uprawiane w Polsce maj¹ liczbê FAO pomiêdzy 190 a 300.
Odmiany, których liczba FAO jest wiêksza ni¿ 250 uprawiane s¹ na po³udniu Polski.
Samorz¹dy nie mog¹ zakazaæ upraw rolin GMO.
Podkarpackie, ma³opolskie, podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie oraz
³ódzkie.
Modyfikacja 1507, nr notyfikacji B/PL/05/02/01, uprawiana w Stanach Zjednoczonych od 2001 roku.
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wpis odmian kukurydzy z t¹ modyfikacj¹ do Krajowego Rejestru Odmian [Wspólnotowe Centrum Badawcze Rejestr dotycz¹cy zamierzonego uwolnienia do rodowiska organizmów GM w
celach innych ni¿ wprowadzenie do obrotu  http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse_geninf.asp].

Podsumowanie
Wykorzystanie in¿ynierii genetycznej w agrotechnice i przemyle przetwórczym wykazuje
sta³y dynamiczny wzrost od roku 1996, gdy po raz pierwszy roliny transgeniczne zaczê³y byæ
uprawiane w Stanach Zjednoczonych. Orêdownicy upraw transgenicznych wskazuj¹ na wiele
korzyci wynikaj¹cych z takich upraw. W rzeczywistoci jednak uprawy takie w skali przemys³owej dotycz¹ tylko czterech rolin uprawnych: soi, bawe³ny, kukurydzy i rzepaku. Realizowane s¹
g³ównie cele agrotechniczne  uzyskanie odpornoci na herbicydy oraz na szkodniki rolin.
Po pocz¹tkowym, szybkim wprowadzaniu rolin transgenicznych do Europy, w wyniku
zmian opinii publicznej w krajach UE, od 1998 roku wprowadzono moratorium na wprowadzanie
nowych rolin GMO do obrotu. W wyniku nacisku Stanów Zjednoczonych moratorium to
zosta³o przerwane. W 2004 roku Komisja Europejska wyrazi³a zgodê na wprowadzenie na rynek
UE genetycznie zmodyfikowanej spo¿ywczej kukurydzy oraz na uprawy w UE kilkunastu odmian kukurydzy MON 810. Mimo formalnego zakoñczenia moratorium, opinia publiczna jest
nadal przeciwna rolinom transgenicznym. Przedstawiciele i ministrowie pañstw cz³onkowskich blokuj¹ wprowadzanie takich rolin do obrotu. Zgoda na to nastêpuje dopiero na szczeblu Komisji Europejskiej, która chce za³agodziæ konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Równie¿ w
Polsce opinia publiczna jest przeciwna ¿ywnoci transgenicznej. Wiele samorz¹dów ¿¹da ustanowienia stref wolnych od GMO. Jednak wielkie koncerny agrotechniczne chc¹ wykorzystaæ
zmianê nastawienia Komisji Europejskiej, w celu wprowadzenia do obrotu kolejnych modyfikacji kukurydzy transgenicznej.
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Summary
The study concerns the problem of transgenic crop plants development in the UE in the light of the dynamic
development of such plants in the world. In 2004 the total global area of genetically modified soya beans,
cotton, maize and oil rape summed up to 81 million (8.1×107) ha, comparing to 60 thousand ha of maize in
Europe (Spain). In 2004 the EU, due to USA pressure in the WTO forum, withdrew the moratorium on GMO
products. Although since this decision has been made it is legally possible to grow commercially GMO maize in
the EU, the major part of the EU and Polish public stands against breeding and trade of GMO crops.
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