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Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu
produktów i ĪywnoĞci pochodzących z modyfikacji
genetycznych
Expectations and fears connected with the introduction of GMO
products and food on the market
Synopsis. Praca ma charakter przeglądowy. Zawarte są w niej opinie konsumentów, wyniki badaĔ
oraz analiza materiaáów pochodzących z krajowych oraz zagranicznych Ĩródeá literaturowych.
Przedstawione są zarówno korzyĞci oraz szanse, jak i zagroĪenia związane z wpáywem upraw roĞlin i
hodowlą zwierząt zmodyfikowanych genetycznie na produkcjĊ ĪywnoĞci i ludzkie zdrowie.
Dodatkowo zawarte są przepisy prawne i regulacje obowiązujące w Polsce dotyczące moĪliwoĞci
dopuszczenia na rynek produktów transgenicznych.
Sáowa kluczowe: ĪywnoĞü, organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), ĪywnoĞü transgeniczna
Abstract. This paper provides an overview of problems posed by transgenic food. It covers the
consumers’ opinions, survey results, and analysis of material from various national and foreign
sources connected with the subject of genetically modified food. Moreover, the paper shows benefits
from and barriers for an increase in growing plants and breeding animals that are genetically modified,
as well as the potential impact of transgenic food production on human health. Additionally, it reviews
the legal provisions and regulations binding in Poland on genetically modified organisms, including
food.
Key words: food, genetically modified oganisms (GMO), transgenic food

ĩywnoĞü zmodyfikowana genetycznie
ĩywnoĞü zmodyfikowana genetycznie jest to ĪywnoĞü zawierająca, skáadająca siĊ lub
produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie. NaleĪy ona do kategorii tzw.
nowej ĪywnoĞci. Skrót GMO od angielskiego terminu Genetically Modified Organism
oznacza organizmy modyfikowane genetycznie. Zaliczamy do nich produkty spoĪywcze
lub ich skáadniki produkowane z surowców transgenicznych. Są to m.in. roĞliny, zwierzĊta
i drobnoustroje, których DNA zostaáo celowo zmienione przez czáowieka metodami
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inĪynierii genetycznej. Aktualnie ta nauka umoĪliwia wyizolowanie i namnoĪenie
dowolnego genu wiĊkszoĞci organizmów [Azevedo i Araujo 2003; Twardowski 2005].
Uzyskane produkty posiadają ulepszone cechy, poĪądane przez konsumentów. Jednak
fakt, iĪ takie produkty wytwarzane są wbrew naturze sprawia, Īe konsumenci mają wiele
obaw związanych z ich akceptacją i ewentualną chĊcią zakupu.
Zgodnie z wymogami towaroznawczymi produkty spoĪywcze uzyskane przy
zastosowaniu metod inĪynierii genetycznej powinny posiadaü cechy podobne do ĪywnoĞci
tradycyjnej i dostarczaü tych samych niezbĊdnych substancji odĪywczych. Na podstawie
wielu badaĔ moĪna stwierdziü, Īe nie zawierają one wiĊkszych iloĞci szkodliwych
substancji ani toksyn. Zastosowanie modyfikacji genetycznej pozwala nawet na
zwiĊkszenie zawartoĞci poszczególnych skáadników, które wystĊpują naturalnie w
surowcach w niedostatecznych iloĞciach [Ochocki i StaĔczak 2005A i 2005B].
Modyfikowane genetycznie są gáównie roĞliny mające duĪe znaczenie gospodarcze.
Zmiana ich genomu ma na celu nadanie im poĪądanych przez czáowieka cech, tj. wiĊkszej
trwaáoĞci, odpornoĞci na szkodniki, wirusy i grzyby, herbicydy (Ğrodki ochrony roĞlin) oraz
podniesienie ich cech jakoĞciowych, np. otrzymanie lepszego smaku. WĞród przykáadów
ĪywnoĞciowych produktów transgenicznych moĪna wymieniü m. in.: pomidory, w których
zwiĊkszono zawartoĞü suchej masy poprzez wzrost syntezy skrobi, ryĪ (z genami Īonkila,
tzw. „záoty ryĪ”), który charakteryzuje siĊ zwiĊkszoną produkcją beta-karotenu, prekursora
witaminy A, pszenicĊ o zwiĊkszonej zawartoĞci glutenu przyczyniającego siĊ do poprawy
cech mąki, kukurydzĊ, rzepak i kapustĊ, które są bardziej odporne na dziaáanie niszczących
je szkodników.

ĩywnoĞü zmodyfikowana genetycznie i korzyĞci z jej zastosowania w
przemyĞle spoĪywczym
Organizmy transgeniczne, dziĊki wprowadzeniu do nich poĪądanych przez czáowieka
cech, są wykorzystywane w medycynie, farmacji, rolnictwie i przemyĞle spoĪywczym.
Raport ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech
Applications) pokazujący zmiany produkcji GMO na Ğwiecie w 2008 roku stwierdza, iĪ
szczególnie roĞliny genetycznie zmodyfikowane odgrywają istotną rolĊ w zapobieganiu
niedoĪywienia oraz poprawie globalnego bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego. Po pierwsze,
dziĊki nowoczesnym technologiom jest moĪliwy wzrost plonów i osiągniĊcie wyĪszych
zbiorów, które gwarantują dostĊpnoĞü oraz zaopatrzenie w ĪywnoĞü szczególnie w krajach
rozwijających siĊ. Po drugie, zmniejsza siĊ nakáad finansowy na produkcjĊ rolniczą, co
jednoczeĞnie moĪe wpáynąü na zmniejszenie kosztów produkcji ĪywnoĞci. Uprawy roĞlin
transgenicznych, które zapewniają wiĊksze plony, nie wymagają kosztownych zabiegów i
jednoczeĞnie umoĪliwiają obniĪenie kosztów produkcji ĪywnoĞci [Filimonow i Berger
2004; Pietrzyk i Báoniarczyk 2003; Zimny 2007]. W obliczu koniecznoĞci wyĪywienia 9,2
miliarda ludzi na Ziemi do 2050 roku biotechnologia odgrywa znaczącą rolĊ w
zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na ĪywnoĞü przy jednoczeĞnie rosnących
oczekiwaniach jakoĞciowych [International... 2009].
Za pomocą osiągniĊü nauki próbuje siĊ zminimalizowaü konsekwencje powiĊkszania
siĊ liczby ludnoĞci gáodującej na terenach Azji i Ameryki ĝrodkowej [Anioá, PruszyĔski i
Twardowski 2007; Machalica 2008].
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Poza wzrostem plonowania osiągniĊto duĪy postĊp w poprawie jakoĞci produktów
roĞlinnych dziĊki iloĞciowym i jakoĞciowym zmianom biaáek, wĊglowodanów i skáadu
chemicznego. Przykáadem moĪe byü wytworzenie gatunku ziemniaka, który zostaá
wzbogacony o gen pobrany z szaráatu. DziĊki tej modyfikacji roĞlina zawiera od dwóch do
czterech razy wiĊcej cennych kwasów aminowych w porównaniu z tradycyjnymi
odmianami.
ĩywnoĞü genetycznie zmodyfikowana moĪe byü w porównaniu z ĪywnoĞcią
tradycyjną bogatym Ĩródáem substancji odĪywczych, m.in. nutraceutyków. Są to skáadniki
ĪywnoĞci oraz substancje dodatkowe, których spoĪycie przynosi wiĊksze korzyĞci
zdrowotne i terapeutyczne niĪ te, które wynikają z normalnej diety. NaleĪą do nich m.in.:
probiotyki, prebiotyki, báonnik pokarmowy, barwniki roĞlinne, witaminy A, C i E,
wielonienasycone kwasy táuszczowe, a takĪe niektóre zamienniki táuszczów i sacharozy.
Otrzymano czĊĞü nutraceutyków, które są identyczne z naturalnymi, a takĪe uzyskano
substancje, które posiadają bardziej efektywne dziaáanie fizjologiczne. ĩywnoĞü
zmodyfikowana genetycznie moĪe zawieraü szczepy bakterii probiotycznych, które zostaáy
poddane modyfikacji, przez co korzystniej wpáywają na przewód pokarmowy czáowieka
przeciwdziaáając szkodliwym infekcjom i zaburzeniom przewodu pokarmowego [Pietrzyk i
Báoniarczyk 2003].
W produkcji ĪywnoĞci znane są przykáady wykorzystywania enzymów
produkowanych przez mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie. Amylaza dodawana
jest do pieczywa w celu zapobiegania czerstwieniu. W serowarstwie wykorzystywana jest
chymozyna mikrobiologiczna uzyskana z hodowli zrekombinowanych szczepów
Klubyveromyces lactis, Aspergillus niger lub Escherichia coli. Gáównym celem dodania
tego enzymu jest polepszenie smaku produkowanych serów. W przemyĞle miĊsnym i
rybnym stosowane są transgeniczne proteinazy i transglutaminazy w celu poprawy jakoĞci
miĊsa oraz przyspieszenia enzymatycznego zmiĊkczenia ryb [Biotechnologia... 2003].
Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystuje siĊ w przemyĞle gorzelniczym,
browarnictwie oraz winiarstwie. Gáównym celem zastosowania organizmów
transgenicznych w browarnictwie jest wprowadzenie do droĪdĪy browarniczych i
gorzelniczych genów wielu enzymów, które rozkáadają cukrowce. KorzyĞcią tego zabiegu
jest uzyskanie szczepów zapewniających lepsze wykorzystanie polisacharydów
fermentowanych i unikniĊcie pojawienia siĊ obcych posmaków w produktach. W
piwowarstwie wykorzystuje siĊ jĊczmieĔ modyfikowany genetycznie.
Istotne korzyĞci z osiągniĊü wspóáczesnej biotechnologii powinni zauwaĪyü
konsumenci. Znacząco podwyĪszyáo siĊ bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci i procesów
produkcyjnych, jak równieĪ ulegáy poprawie wáaĞciwoĞci odĪywcze oraz sensoryczne
poĪywienia. DziĊki wydáuĪeniu czasu przydatnoĞci do spoĪycia moĪliwe byáo wytworzenie
hipoalergicznej ĪywnoĞci [Zwierzchowski i in. 2002]. Z rozwojem biotechnologii czáowiek
wiąĪe nadzieje na wzrost róĪnorodnoĞci towarów i zwiĊkszenie produkcji rolnej. Istotna
jest równieĪ zmiana charakterystyki ĪywnoĞci zmierzająca przede wszystkim do
polepszenia wartoĞci odĪywczej, wzrostu wydajnoĞci produkcji, udoskonalenia cech
technologicznych oraz organoleptycznych [Ochocki i StaĔczak 2005A i 2005B].
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Obawy związane z ĪywnoĞcią zmodyfikowaną genetycznie
Produkty genetycznie zmodyfikowane mogą stanowiü zagroĪenie Īywieniowe
związane ze zmniejszeniem wartoĞci odĪywczej, strawnoĞci oraz biodostĊpnoĞci
produktów. Od czasu wzrostu produkcji tego typu ĪywnoĞci coraz wiĊcej uwagi
przywiązuje siĊ do kontroli jej bezpieczeĔstwa, poniewaĪ najwiĊkszym problemem jest
obecnie brak peánej wiedzy na temat przyszáych skutków jej spoĪywania. W ciągu ostatnich
lat produkcji ĪywnoĞci z GMO ujawniono kilka negatywnych przykáadów jej wpáywu na
ludzkie zdrowie.
W Polsce akceptacja spoáeczna dla produktów opartych na produktach
transgenicznych jest doĞü niska. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak rzeczowej
informacji o korzyĞciach páynących z wykorzystania zdobyczy biotechnologii.
Niewystarczająca jest równieĪ popularyzacja wiedzy o ewentualnych zagroĪeniach
związanych z uĪyciem organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz o Ğrodkach
bezpieczeĔstwa, jakie są podejmowane przy wprowadzaniu do obrotu produktów GMO.
Przeciwnicy ĪywnoĞci poddanej zabiegom biotechnologicznym szczególnie obawiają
siĊ zagroĪenia związanego z powstawaniem u ludzi chorób alergicznych. Nowe alergeny
mogą pojawiü siĊ w ĪywnoĞci zarówno pochodzenia roĞlinnego, jak i zwierzĊcego. Po
wprowadzeniu do roĞlin nowych genów modyfikowane organizmy mogą wytwarzaü
kombinacje biaáek wczeĞniej nieznane i wywoáujące nieprzewidziane efekty. Reakcje
alergiczne organizmu mogą objawiaü siĊ z róĪnym nasileniem, począwszy od alergii
skórnych, poprzez reakcje ze strony ukáadu oddechowego, czy sercowo-naczyniowego i
wstrząsu anafilaktycznego. Przykáadem roĞliny wywoáującej alergie moĪe byü
transgeniczna soja, której wszczepiono geny brazylijskich orzechów w celu zwiĊkszenia
zawartoĞci metioniny w nasionach. Badania wykazaáy, Īe zwiĊkszono wartoĞü pokarmową
soi, ale jednoczeĞnie przeniesiono z orzechów gen warunkujący produkcjĊ substancji
powodującej uczulenia u ludzi [Stankiewicz 2000]. Osoby pracujące na farmach gdzie
uprawia siĊ roĞliny GMO, ze wzglĊdu na wystĊpowanie zwiĊkszonej liczby objawów
alergicznych zostaáy uznane za grupĊ specjalnego ryzyka.
Niektóre badania dowodzą takĪe, Īe konsumpcja ĪywnoĞci pochodzącej z upraw GMO
moĪe byü u ludzi przyczyną powaĪnych schorzeĔ przewodu pokarmowego, a nawet
spowodowaü uaktywnienie procesów nowotworowych. WciąĪ trudno jednak okreĞliü, jaki
procent populacji moĪe byü naraĪony na tego typu niebezpieczeĔstwo [Kolodinsky i in.
2004; Stankiewicz 2007].
Istotnym problemem z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeĔstwa ludzkiego jest
moĪliwoĞü pojawienia siĊ w roĞlinach modyfikowanych genetycznie substancji
nieodĪywczych lub posiadających wáaĞciwoĞci toksyczne.
Uprawy roĞlin transgenicznych niosą ze sobą ryzyko niekorzystnego wpáywu
modyfikowanych organizmów na ekosystem. Szczególnie Ğrodowisko ekologów zarzuca
specjalistom inĪynierii molekularnej, iĪ coraz czĊĞciej tworzą nienaturalne, Īywe
organizmy i wprowadzają je w naturalne Ğrodowisko. Organizmy te zachowują zdolnoĞü do
rozmnaĪania siĊ, a co waĪniejsze mogą krzyĪowaü siĊ z innymi, wystĊpującymi w
Ğrodowisku, a w konsekwencji powstaną gatunki roĞlin dziko rosnących, które bĊdą siĊ
szybko rozprzestrzeniaü w nowych Ğrodowiskach. Organizmy genetycznie zmodyfikowane
mogą niestety w nieodwracalny sposób zmieniü nasze Ğrodowisko, a te zmiany bĊdą
bardziej drastyczne niĪ zmiany spowodowane przez zanieczyszczenia chemiczne.
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Kolejna obawa jest związana z wielkoĞcią plonów pochodzących z upraw roĞlin
GMO. Jak wiadomo, dominującym celem prowadzenia tych upraw na Ğwiecie byáo
uzyskanie duĪych plonów przyczyniających siĊ do áagodzenia skutków wzrastającego
kryzysu ĪywnoĞciowego. Badania dowodzą jednak, iĪ plony roĞlin transgenicznych mogą
byü obniĪone w stosunku do plonów odmian konwencjonalnych w związku z brakiem
stabilnoĞci genetycznej GMO, polegającym na tym, Īe w odmianie transgenicznej
mechanizm obronny genów rodzimych powoduje osáabienie lub zablokowanie funkcji
genów obcych [Stankiewicz 2007].
Przeciwnicy GMO podwaĪają równieĪ pogląd, iĪ roĞliny uzyskane w oparciu o
nowoczesną technologiĊ wymagają mniejszej iloĞci Ğrodków ochrony roĞlin. Chwasty
rosnące w pobliĪu roĞlin transgenicznych z czasem uodparniają siĊ i wówczas potrzebne
jest stosowanie wiĊkszej iloĞci herbicydów, które negatywnie wpáywają na roĞliny i
przyczyniają siĊ do wyjaáawiania gleby. Naturalne uprawy mogą byü wypierane przez tzw.
„superchwasty”, co w konsekwencji powoduje koniecznoĞü stosowania znacznie wiĊkszych
dawek pestycydów [Ochocki i StaĔczak 2005A i 2005B]. Dobrym przykáadem
obrazującym ten problem moĪe byü Argentyna, w której w roku 1997 rozpoczĊto uprawĊ
soi charakteryzującej siĊ odpornoĞcią na herbicyd niszczący chwasty. W obecnej chwili
masowo wystĊpują w tym kraju „superchwasty”, a rolnicy zmuszeni są stosowaü
zwielokrotnione iloĞci herbicydów i ich mieszanek o wysokiej toksycznoĞci.
W USA w okoáo dwunastu oĞrodkach uprawiających roĞliny transgeniczne
przeprowadzone zostaáy badania dotyczące trwaáoĞci organizmów zmodyfikowanych.
Wynik byá doĞü zaskakujący, gdyĪ zauwaĪono, Īe w ponad poáowie upraw nie wystąpiá
przewidywany wczeĞniej wzrost plonów, a takĪe nie zmniejszyáo siĊ przewidywane
wczeĞniej zuĪycie pestycydów. Z przeprowadzonego doĞwiadczenia wynika, Īe
modyfikacje genetyczne nie przyczyniaáy siĊ do wzrostu efektywnoĞci w rolnictwie, a
wiĊksze plony uzyskiwane byáy jedynie w pierwszych latach uprawy [Menu...2009].
Transgeniczna ĪywnoĞü moĪe byü bardzo atrakcyjna pod wzglĊdem wizualnym.
Charakteryzuje siĊ áadnym wyglądem i z reguáy ma gáĊboki kolor, tak jak dojrzaáe owoce
bądĨ warzywa uprawiane tradycyjnymi metodami. Ten wygląd zdaniem prof. Malepszego
[2004] moĪe wprowadzaü konsumenta w báąd, gdyĪ z pozoru dojrzaáy owoc w
rzeczywistoĞci moĪe posiadaü niĪszą wartoĞü odĪywczą i nie byü w peáni dojrzaáy.
Obawy przed ĪywnoĞcią zmodyfikowaną genetycznie mogą potĊgowaü badania
naukowe potwierdzające jej negatywny wpáyw na zdrowie zwierząt laboratoryjnych, u
których zaobserwowano pojawianie siĊ reakcji toksycznych w narządach wewnĊtrznych,
czy mniejszy przyrost ciaáa niĪ u zwierząt karmionych odmianami tradycyjnymi [Pietrzyk i
Báoniarczyk 2007].
Transgenizacja zwierząt jest bardzo kosztownym i dáugotrwaáym procesem, który
wiąĪe siĊ z maáą wydajnoĞcią ekonomiczną wytworzonych organizmów oraz z wysoką ich
zachorowalnoĞcią.

DostĊpnoĞü produktów GMO i ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie
w Polsce
W Polsce uprawa roĞlin GMO prowadzona jest jedynie w celach eksperymentalnych i
czysto badawczych, co związane jest z tym, Īe jeszcze Īadna z roĞlin transgenicznych nie
zostaáa wpisana do Rejestru Odmian RoĞlin Uprawnych. Rejestr ĪywnoĞci modyfikowanej
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genetycznie prowadzony przez Ministerstwo ĝrodowiska po wstąpieniu naszego kraju do
UE zostaá poáączony z unijnym systemem wymiany informacji o GMO. Wyniki badaĔ
dowiodáy, Īe w Polsce bardzo czĊsto spoĪywane są roĞliny transgeniczne bez ĞwiadomoĞci
konsumenta, poniewaĪ wiĊkszoĞü tych artykuáów importowana jest z zagranicy i trafia w
ten sposób do naszych sklepów [Ochocki i StaĔczak 2005A i 2005B].
Wedáug danych pochodzących z miĊdzynarodowej konferencji zorganizowanej 27
lutego 2009 roku na Uniwersytecie Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie przez
Centrum Informacji o ĝrodowisku w ramach kampanii informacyjnej wynika, iĪ Īadna
instytucja w naszym kraju nie prowadzi dokáadnego monitoringu, gdzie trafia produkt
zawierający GMO oraz kto i w jakich iloĞciach go spoĪywa w Polsce [Pierwszy... 2009].
W naszym kraju wydano 90 zezwoleĔ na prowadzenie badaĔ nad modyfikowanymi
genetycznie organizmami. Z tego 22 prace związane byáy z roĞlinami modyfikowanymi, a 8
dotyczyáo upraw roĞlin takich jak: ziemniaki, ogórki, len i Ğliwa w warunkach naturalnych.
Gáówny Inspektorat Sanitarny wydaá decyzje zezwalające na obrót niektórymi produktami
zmodyfikowanymi genetycznie [Szponar in. 2002]. Zaliczyü moĪna do nich:
x preparaty z udziaáem soi zmodyfikowanej genetycznie, stosowane w przemyĞle
miĊsnym, drobiowym i piekarniczym,
x enzymatyczne preparaty otrzymywane z drobnoustrojów zmodyfikowanych
genetycznie, wykorzystywanych w przemyĞle mleczarskim, owocowo-warzywnym
oraz piekarniczym,
x preparaty z udziaáem kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie, stosowane w przemyĞle
miĊsnym i piekarniczym,
x margaryny zawierające estry fitosterolu.
Ustawa przygotowywana przez Ministerstwo ĝrodowiska umoĪliwi legalną uprawĊ
roĞlin genetycznie zmodyfikowanych na terenie Polski. Ustawa ta bĊdzie zawieraáa
dokáadne przepisy okreĞlające zasady uprawiania roĞlin transgenicznych. Istotne jest, Īe
kaĪdy, kto podejmie siĊ uprawy tego typu roĞlin bĊdzie zmuszony zgáosiü to do urzĊdu
gminy, a pole upraw roĞlin transgenicznych bĊdzie musiaá otoczyü naturalnymi uprawami.
Na tym etapie naszej wiedzy naukowej nie moĪemy dopuĞciü do nieograniczonego
wprowadzenia upraw GMO do Ğrodowiska [Panuszko i StaĔczyk 2008].

Postawy konsumentów wobec GMO
Istotnym czynnikiem warunkującym moĪliwoĞü rozwoju upraw roĞlin i hodowli
zwierząt transgenicznych jest akceptacja spoáeczna dla GMO. Bez pozytywnej opinii
publicznej szanse produkcji ĪywnoĞci transgenicznej bĊdą niewielkie. Polskie
spoáeczeĔstwo sceptycznie reaguje na zastosowanie nowoczesnych technik biotechnologii
w produkcji ĪywnoĞci, a z roku na rok maleje poparcie dla wykorzystania osiągniĊü
biotechnologii w przemyĞle spoĪywczym [Filimonow i Berger 2005].
W Polsce w latach 2001-2003 odnotowano znaczny spadek zaufania spoáeczeĔstwa do
nowoczesnej biotechnologii. W 2003 roku OBOP przeprowadziá badanie opinii publicznej
zlecone przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoĞlin w Radzikowie. Wyniki badaĔ
wykazaáy, iĪ ponad 55% spoáeczeĔstwa polskiego uznaje wykorzystanie biotechnologii w
produkcji ĪywnoĞci za szkodliwe [Sokalski 2009; Filimonow i Berger 2004].
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W marcu 2008 roku zostaá przeprowadzony przez PBS DGA sondaĪ, z którego
wynika, Īe okoáo 58% Polaków chce zakazaü upraw roĞlin GMO w naszym kraju. Okoáo
66% respondentów zadeklarowaáa, Īe nie kupiáaby produktu spoĪywczego zawierającego
skáadniki z upraw lub hodowli transgenicznych, nawet gdyby byá on znacznie taĔszy od
niemodyfikowanego genetycznie. Dwie trzecie badanych stwierdziáo, Īe spoĪywanie
ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie moĪe mieü negatywny wpáyw na zdrowie. Jednak w
porównaniu do sondaĪu przeprowadzonego w roku 2005 przez to samo przedsiĊbiorstwo,
nastąpiá wzrost akceptacji GMO przez Polaków. Wtedy ponad 75% Polaków nie kupiáoby
tej ĪywnoĞci [PBS... 2009].
W okresie styczeĔ-marzec 2008 roku zostaáo przeprowadzone badanie konsumenckie
w województwie mazowieckim w celu zbadania poziomu wiedzy i oczekiwaĔ
konsumentów wobec ĪywnoĞci genetycznie zmodyfikowanej. Wynika z niego, Īe gáównym
Ĩródáem wiedzy respondentów o ĪywnoĞci GMO jest prasa codzienna (37,5%), telewizja
(19,6%) oraz Internet (14,9%). WiĊkszoĞü respondentów, bo aĪ 78%, stwierdziáa, iĪ nie
czują siĊ wystarczająco poinformowani o tego typu ĪywnoĞci. Ponad 3/5 badanych
wykazaáo negatywne nastawienie do zakupu produktów spoĪywczych pochodzących z
upraw bądĨ hodowli modyfikowanych. Prawie 75% ankietowanych uwaĪaáo za konieczne
prowadzenie badaĔ naukowych nad ĪywnoĞcią zmodyfikowaną genetycznie i jej
oddziaáywaniem na zdrowie czáowieka, a aĪ 50% obawiaáo siĊ spoĪywania tego typu
produktów z uwagi na moĪliwoĞü pogorszenia stanu zdrowia w przyszáoĞci. Respondenci
obawiali siĊ alergii oraz pojawienia siĊ niespotykanych dotychczas chorób wĞród ludzi.
Badani stwierdzili, Īe gdyby w chwili obecnej ĪywnoĞü GMO moĪna byáo kupiü na
polskim rynku, to powinna ona charakteryzowaü siĊ cechami poĪądanymi przez
respondentów, odróĪniającymi ją od tradycyjnych produktów. MiĊdzy innymi powinna
posiadaü obniĪoną zawartoĞü táuszczu, wiĊkszą zawartoĞü witamin i skáadników
mineralnych, a takĪe lepszą wartoĞü odĪywczą w stosunku do produktów tradycyjnych.
Produkty spoĪywcze zmodyfikowane genetycznie nie cieszą siĊ zbyt duĪą aprobatą wĞród
badanych, tylko 29,3% badanych stwierdziáo, Īe kupiáoby tą ĪywnoĞü, gdyby tylko byáa
powszechnie dostĊpna.
Z badaĔ przeprowadzonych w UE wynika, Īe ĪywnoĞü zmodyfikowana genetycznie
wzbudza wiele kontrowersji i wielu Europejczyków pozostaje nieufnych wobec produktów
spoĪywczych nowej generacji. Okoáo 53% Europejczyków jest przeciwnikami tej
ĪywnoĞci. Stwierdzają, Īe jest ona maáo poĪyteczna, a spoĪywanie jej wiąĪe siĊ z
ogromnym ryzykiem, wiĊc są oni gotowi zapáaciü wyĪszą kwotĊ za zakup produktu
niemodyfikowanego. W Unii Europejskiej najmniej przeciwników ĪywnoĞci GMO jest w 4
paĔstwach: Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i Finlandii [Filimonow i Berger 2004]. NajwiĊcej
przeciwników jest we Francji i Danii, okoáo 65%, w Austrii, Norwegii i na WĊgrzech okoáo
70% oraz w Grecji 81%. W okresie od kwietnia do lipca 2004 roku Greenpeace
przeprowadziá badanie, z którego jednoznacznie wynikaáo, Īe producenci ĪywnoĞci w
Europie do produkcji ĪywnoĞci wykorzystywali wyáącznie skáadniki nie zawierające GMO,
co byáo zgodne z oczekiwaniami konsumentów [Menu... 2009]. W Stanach Zjednoczonych
ĪywnoĞü transgeniczna cieszy siĊ ponad 33% poparciem, a w Europie poparcie dla
inĪynierii genetycznej w produkcji ĪywnoĞci to okoáo 16% [Filimonow i Berger 2004]. W
krajach UE Ğrednio ponad poáowa konsumentów odrzuca wszelkie sugestie dotyczące
korzyĞci z GMO.
Gáównym czynnikiem warunkującym niski stopieĔ akceptacji jest brak wiedzy
spoáeczeĔstwa o nowoczesnych dyscyplinach naukowych, co związane jest z ogromnym
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wpáywem na ksztaátowanie opinii publicznej. NajwaĪniejsze obawy ludnoĞci paĔstw Unii
Europejskiej do biotechnologii wynikają z braku konkretnych informacji na temat
konsekwencji i zagroĪeĔ, jakie mogą pojawiü siĊ w przyszáoĞci po zastosowaniu tych
technik w produkcji spoĪywczej [Twardowski 2005]. SpoáeczeĔstwo europejskie obawia
siĊ takĪe ryzyka wynikającego z ingerowania ludzi w kod genetyczny oraz uwolnienia
organizmów genetycznie modyfikowanych do Ğrodowiska [Filimonow i Berger 2004].
Innym powodem niechĊci do GMO moĪe byü równieĪ postawa organizacji pozarządowych,
np. Greenpeace, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania siĊ produktów GMO
na Ğwiecie twierdząc, Īe ma to destrukcyjny wpáyw na nasze Ğrodowisko.
Najnowsze badania wykazują, iĪ ĪywnoĞü zmodyfikowana genetycznie nie stanowi
zagroĪenia zdrowotnego dla ludzi i Ğrodowiska, ale nie moĪna zapominaü o fakcie, Īe
nowoczesna biotechnologia jest máodą dziedziną i trudno przewidzieü konsekwencje, jakie
mogą pojawiü siĊ w przyszáoĞci [Twardowski 2005]. Szanse rozwoju i zastosowania
organizmów modyfikowanych genetycznie w przemyĞle spoĪywczym uzaleĪnione są
gáównie od opinii i postawy konsumentów. SpoáeczeĔstwo zaakceptuje produkcjĊ ĪywnoĞci
transgenicznej, jeĞli bĊdzie miaáo ĞwiadomoĞü, Īe ta ĪywnoĞü przynosi wiĊcej korzyĞci niĪ
ryzyka. W peáni poinformowany konsument bĊdzie w stanie dokonywaü Ğwiadomych
wyborów [Filimonow i Berger 2004].

Polskie prawo wobec produktów GMO
Polskie unormowania dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie, jak i
ĪywnoĞci transgenicznej, muszą byü zgodne z unijnymi uregulowaniami. Prace związane z
produkcją GMO koordynowane są przez Komitet BadaĔ Naukowych, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a takĪe przez Komitet Biotechnologii przy Prezydium PAN. W
Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych regulujących komercjalizacjĊ i znakowanie
ĪywnoĞci transgenicznej. Są to m.in.:
1)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
która weszáa w Īycie z dniem 26 paĨdziernika 2001 roku – zwana ustawą
„czerwcową” [Ustawa... 2001B]. Jest to podstawowy akt prawny dotyczący
organizmów modyfikowanych genetycznie, regulujący zamkniĊte uĪycie tych
organizmów, zamierzone uwalnianie ich do Ğrodowiska w celach innych niĪ
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz za
granicĊ i tranzyt produktów GMO, jak i równieĪ odpowiedzialnoĞü organów
administracji paĔstwowej powoáanych do spraw GMO.
2)
Ustawa z dnia 21 maja 2003 roku o zmianie ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych ĪywnoĞci i Īywienia
[Ustawa... 2003].
3)
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie
szczegóáowego sposobu funkcjonowania Komisji ds. organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, które weszáo w Īycie w dniu jego ogáoszenia [Rozporządzenie...
2002A].
4)
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie
okreĞlenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleĔ na dziaáania w zakresie
organizmów genetycznie zmodyfikowanych [Rozporządzenie... 2002C].
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Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 16 maja 2002 roku obejmowaáo
przedmiotowy zakres badaĔ i wydawania opinii w dziedzinie organizmów
genetycznie zmodyfikowanych [Rozporządzenie... 2002B].
6)
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie okreĞlenia
szczegóáowego sposobu przeprowadzania oceny zagroĪeĔ dla zdrowia ludzi i
Ğrodowiska w związku z podjĊciem dziaáaĔ polegających na zamkniĊtym uĪyciu
GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do Ğrodowiska, w tym wprowadzeniu do
obrotu produktów GMO, oraz wymagaĔ, jakie powinna speániaü dokumentacja
zawierająca ustalenia takiej oceny [Rozporządzenie... 2002D].
Aktualnie w Sejmie tworzone są projekty nowelizacji ustawy o GMO. NajwaĪniejszą
zmianą wprowadzoną w projekcie rządowym jest zapewne wprowadzenie podkategorii
mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMM) w ramach zamkniĊtego uĪycia
GMO [Ochocki i StaĔczyk 2005A i 2005B]. Zgodnie z polskim prawem kaĪda genetyczna
modyfikacja organizmu, który ma byü wprowadzony na rynek, wymaga zgody Ministra
ĝrodowiska. W przypadku produkcji ĪywnoĞci niezbĊdna jest zgodna Gáównego
Inspektoratu Sanitarnego, a w przypadku produkcji pasz Gáównego Lekarza Weterynarii.
W 2009 roku Sejm zajmie siĊ rządową ustawą o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych. Caákowitego zakazu wprowadzenia produktów transgenicznych nie
moĪna zapisaü w ustawie, poniewaĪ nie pozwala na to prawo europejskie. PrzyjĊta obecna
formuáa ustawy z jednej strony dopuszcza komercyjne uprawy GMO, ale z drugiej
wprowadza tyle obostrzeĔ, Īe ich speánienie praktycznie wyklucza legalne rozpoczĊcie
upraw. Krytykują to przedstawiciele przemysáu spoĪywczego oraz wielu rolników, którzy
Īądają daleko idących modyfikacji projektu ustawy. Zgodnie z projektem rolnicy chcący
uprawiaü GMO bĊdą musieli zgáosiü to na miesiąc przed wysiewem do Inspekcji Ochrony
RoĞlin i Nasiennictwa, która bĊdzie prowadziü Rejestr Upraw Genetycznie Zmienionych. O
takich uprawach rolnik bĊdzie musiaá takĪe zawiadomiü swoich sąsiadów, a ci bĊdą mieli
prawo wnieĞü sprzeciw. Za nielegalne prowadzenie upraw bĊdzie groziü kara w wysokoĞci
3000 záotych od hektara [Pierwszy... 2009].
5)

Zasady znakowania i identyfikowania ĪywnoĞci GMO
KaĪdy konsument ma prawo dostĊpu do informacji o towarze, który zakupuje lub
pragnie zakupiü. Transgeniczne produkty spoĪywcze są towarem, który nie odróĪnia siĊ
wyglądem, smakiem, barwą ani cechami organoleptycznymi od ĪywnoĞci
niemodyfikowanej. Jedynie uczciwa praktyka producentów dotycząca wáaĞciwego
oznakowania produktów modyfikowanych genetycznie, od zbioru do momentu zakupu
przez konsumenta, pozwoli konsumentowi Ğwiadomie wybraü produkty, które moĪe kupiü.
Obowiązek znakowania ĪywnoĞci transgenicznej regulowany jest przepisami prawnymi,
m.in. ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ĪywnoĞci i Īywienia
[Ustawa... 2001B], jak teĪ ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach
zmodyfikowanych genetycznie [Ustawa... 2001B]. Pierwsza z tych ustaw informuje o
koniecznoĞci znakowania ĪywnoĞci modyfikowanej genetycznie. Obowiązek ten nie musi
zostaü speániony w przypadku, gdy poziom modyfikacji skáadników danego produktu nie
przekracza 1%, przy zaáoĪeniu, Īe wystĊpowanie w danym produkcie transgenicznego
biaáka nie jest celowe. Gáówny Inspektorat Sanitarny wydaje zezwolenia na podejmowanie
produkcji nowej ĪywnoĞci po uprzednim przeprowadzeniu postĊpowania, które ma na celu
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udowodnienie braku zagroĪenia dla konsumenta ze strony produktu modyfikowanego
genetycznie.
Produkty transgeniczne powinny byü oznakowane w sposób czytelny dla klienta. Na
opakowaniu nie powinno zabraknąü informacji takich, jak konkretna nazwa produktu oraz
danych o obecnoĞci organizmów modyfikowanych. Istotna jest równieĪ nazwa lub imiĊ i
nazwisko producenta, adres firmy, a takĪe zakres stosowania produktu GMO, np.
rolnictwo, leĞnictwo, przemysá, czy teĪ powszechne uĪytkowanie przez konsumentów. Na
opakowaniu powinien byü umieszczony numer uzyskanego pozwolenia na wprowadzenie
produktu GMO do obrotu. JeĞli caáy produkt jest zmodyfikowany genetycznie, to na
opakowaniu powinna pojawiü siĊ takĪe czytelnie zapisana dodatkowa informacja: „produkt
zmodyfikowanyhgenetycznie”, a jeĞli tylko zmodyfikowano niektóre skáadniki, to obok
nazwy powinien zostaü umieszczony napis: „genetycznie zmodyfikowany”.
Opakowania sáuĪące do transportu, przechowywania lub wprowadzania na rynek
ĪywnoĞci GMO mają na celu chroniü przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem siĊ w
Ğrodowisku organizmów GMO, jeĞli tylko wystąpi zagroĪenie dla zdrowia czáowieka lub
niebezpieczeĔstwo dla Ğrodowiska.
Aktualnie na rynku produktów spoĪywczych znacząco przewaĪają artykuáy, na
których widnieje znak zapewniający konsumenta o braku GMO w danej ĪywnoĞci.
OgólnodostĊpne metody badawcze, które umoĪliwiają zidentyfikowanie ĪywnoĞci
transgenicznej, są niestety zawodne w przypadku artykuáów o wysokim stopniu
przetworzenia, w których DNA zostaáo w duĪym stopniu zdegradowane [Filimonow i
Berger 2005].
W USA produkty modyfikowane genetycznie nie muszą posiadaü informacji o tym, Īe
są zmodyfikowane. Aby wprowadziü je na rynek wystarczy dopuszczenie przez FDA (Food
and Drug Administration). W związku z tym nie moĪemy mieü pewnoĞci, czy kukurydza
lub soja, które trafiają na europejski rynek, nie są produktami transgenicznymi.

Podsumowanie
x
x
x
x
x

Stosowanie GMO w przemyĞle, rolnictwie, medycynie i ochronie Ğrodowiska niesie
wiele korzyĞci, ale i wiele zagroĪeĔ, co sprawia, Īe zdania naukowców i konsumentów
w tej kwestii są podzielone.
Przemysá spoĪywczy wykorzystuje wiele odkryü wspóáczesnej biotechnologii, które
oparte są na modyfikacjach genetycznych.
SpoĪywanie ĪywnoĞci transgenicznej moĪe wywoáywaü niepoĪądane efekty, m. in.
prowadziü do powstawania alergii lub innych, dotychczas nieujawnionych, skutków
ubocznych, ale z drugiej strony dostarczaü cennych skáadników odĪywczych.
Wiedza o GMO jest niewystarczająca i tylko dalsze badania i rzetelny przepáyw
informacji pokaĪą, czy wzroĞnie liczba zwolenników produktów transgenicznych.
Regulacje prawne dotyczące produktów GMO są niewystarczające i nie gwarantują
odpowiedniej kontroli badaĔ, monitoringu i znakowania produktów transgenicznych w
naszym kraju.
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