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GMO - DEFINICJA

 Definicja pojęcia „organizm zmodyfikowany genetycznie” – GMO - została ujęta w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego
uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 GMO – organizm zmodyfikowany genetycznie oznacza organizm z wyjątkiem istoty ludzkiej, w którym
materiał genetyczny został zmieniony w sposób, niezachodzący w warunkach naturalnych w wyniku
krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji.
 Dyrektywa 2001/18/WE określa również techniki/metody modyfikacji genetycznej powodujące
powstanie modyfikacji genetycznej.
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GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH
Przepisy Rozporządzenia (WE) 1829/2003 i Rozporządzenia 1830/2003 określają zasady
zatwierdzania i nadzoru, wydawania zezwolenia, etykietowania oraz śledzenia żywności i produktów
paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Według Rozporządzenia 1829/2003/WE genetycznie zmodyfikowana żywność i pasze to żywność
i pasze które:
 Zawierają GMO
 Składają się z GMO
 Są wyprodukowane z GMO lub zawierają składniki wyprodukowane z GMO
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GMO W ŻYWNOŚCI I PASZACH

Genetycznie modyfikowane nie są:
 środki wspomagające przetwarzanie żywności
 środki stosowane podczas procesu produkcji żywności
 żywność przetworzona za pomocą tego typu środków

Przykłady:
 mleko pochodzące od krowy karmionej genetycznie
zmodyfikowaną paszą
 wina i sery wyprodukowane z użyciem transgenicznych
mikroorganizmów
 miód otrzymywany z transgenicznych roślin
 produkt fermentacji powstały przy pomocy genetycznie
zmodyfikowanych drożdży

4

2

10/8/2019

GMO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
LISTA DOZWOLONYCH GMO ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ OBEJMUJE:
 Kukurydzę, soję, rzepak, buraka cukrowego i bawełnę.
 W rolnictwie obecnie dopuszczone i wprowadzone do obrotu rośliny GM posiadające nowe cechy:
 odporność na niektóre chorobotwórcze owady lub wirusy,
 tolerujące niektóre herbicydy,
 posiadające lepsze wartości odżywcze lub z utrwaloną cechą, np. GMO Round-up Ready
odporne na glifosat.

KUKURYDZA

SOJA

RZEPAK

BURAK
CUKROWY

BAWEŁNA
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UPRAWY GMO W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE

 W Unii Europejskiej można uprawiać jeden gatunek roślin transgenicznych – kukurydzę MON810,
która stanowi poniżej 1% areału upraw kukurydzy w Europie i uprawia się ją głównie w Hiszpanii.
 W 2013 r. Polska zakazała stosowania materiału siewnego kukurydzy MON810. Zakaz ten
wprowadzono w oparciu o znowelizowaną ustawę o nasiennictwie (art. 104, ust. 9).

KUKURYDZA

SOJA

RZEPAK

BURAK CUKROWY

BAWEŁNA
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UNIJNY REJESTR GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ

ŻYWNOŚCI I PASZ

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm
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ZNAKOWANIE GMO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 1829/2003, na etykiecie produktu spożywczego, który
zawiera lub składa się z GMO, jest wyprodukowany lub zawiera składniki
wyprodukowane z GMO powinna być zamieszczona jedna z następujących informacji:
 „genetycznie zmodyfikowany”,
 „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa składnika)”,
 „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)”,
 „zawiera (nazwa składnika) wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa
organizmu)”.

≥ 0,9%

OBOWIĄZKOWE ZNAKOWANIE

< 0,9%

Z obowiązku znakowania zwolnione są produkty zawierające GMO na
poziomie nieprzekraczającym 0,9% (składników rozważanych osobno lub
pojedynczego składnika) pod warunkiem, że obecność ta jest
niezamierzona lub nieunikniona technicznie (w innym przypadku
znakowanie jest obowiązkowe).
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ZNAKOWANIE GMO
Autoryzowany dodatek soi GMO:
0,2% + 0,8%

wymagana informacja na etykiecie

Autoryzowany dodatek kukurydzy GMO:
0,3%

jeśli jest przypadkowy, nie jest wymagana
informacja na etykiecie

Ryż GMO: nie jest autoryzowany w Europie
ślady

nie spełnia
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ZNAKOWANIE GMO

AUTORYZOWANE GMO
 Obowiązkowe jest śledzenie GMO produktów
oraz pochodnych GMO na wszystkich etapach
produkcji, i dystrybucji żywności
 Obecność GMO musi być zadeklarowana
na etykiecie dla wszystkich składników
i produktów które:

NIEAUTORYZOWANE GMO

 W Europie niedozwolone jest:
 Wprowadzanie nieautoryzowanego GMO
 Wprowadzanie GMO w fazie rozwoju
 GMO z wygasłym zezwoleniem

 Zawierają GMO
 Składają się z GMO
 Zostały wyprodukowane z GMO
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GMO W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

 Stosowanie GMO w produkcji ekologicznej jest zabronione.
 Przepisy regulujące produkcję ekologiczną ujęte zostały :
 Rozporządzeniu (WE) 834/2007 i
 Rozporządzeniu (UE) 2018/848, które będzie stosowane od
1 stycznia 2021 r.
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GMO W ŻYWNOŚCI DLA DZIECI

 Stosowanie GMO w żywności przeznaczonej dla
niemowląt i małych dzieci jest zabronione.
 Przepisy krajowe dotyczące żywienia dzieci
w okresie wczesnego dzieciństwa wykluczają stosowanie
GMO.
 Z obowiązku znakowania zwolnione są produkty, w których
zawartość procentowa GMO nie przekracza 0,9%, pod
warunkiem, że obecność ta jest niezamierzona lub
technicznie nieunikniona.
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OŚWIADCZENIE BEZ GMO

UNIA EUROPEJSKA
 Brak regulacji znakowania żywności informacjami takimi
jak „bez GMO”, „non GMO”, „GMO- free”,
„wyprodukowano z (nazwa składnika) non-GM”

POLSKA
 USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu
produktów wytworzonych bez wykorzystania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych
od tych organizmów
 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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METODY DETEKCJI GMO

OPARTE NA ANALIZIE DNA
 PCR – Reakcja łańcuchowa polimerazy DNA
 Konwencjonalny PCR
 Ilościowo-kompetytywny PCR
 PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR)

OPARTE NA ANALIZIE BIAŁEK
 ELISA – Test immunoenzymo-adsorbcyjny
 Paski z przepływem bocznym
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METODY SPECYFICZNE

Kukurydza MON810
 Modyfikacja ta polega na wszczepianiu fragmentu DNA
(z bakterii) odpowiedzialnego za produkcję białka typu Cry1Ab
toksycznego dla owadów – szkodników.

Kukurydza Bt-176
 Celem reakcji PCR jest wykrycie genu CRY1Ab, pochodzącego
z bakterii Bacillus thuringensis, który chroni roślinę przed żerowaniem
owadów, takich jak omacnica prosowianka.

Soja Roundup Ready®
 Celem reakcji PCR jest wykrycie genu CP4 EPSPS, który zapewnia
odporność na herbicyd Roundup®.
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

 LOD – GRANICA WYKRYWALNOŚCI
 LIMIT OF DETECTION
 Najmniejsza ilość substancji oznaczanej, jaką można wykryć w badanej próbce daną metodą badawczą.

 LOQ – GRANICA OZNACZALNOŚCI
 LIMIT OF QUANTIFICATION
 Najmniejsza ilość substancji oznaczanej, jaką można wiarygodnie oznaczyć ilościowo w badanej próbce daną
metoda badawczą.
 Konieczne jest umieszczenie na sprawozdaniu informacji o wykryciu DNA roślinnego.
 Konieczne jest odniesienie amplifikacji do certyfikowanego materiału referencyjnego CRM (1%).
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EUROPEJSKA SIEĆ

LABORATORÓW GMO
EUROPEAN NETWORK OF GMO LABORATORIES (ENGL)

 Sieć 95 laboratoriów z UE i 3 krajów z poza UE
 Laboratoria z instytucji naukowych, laboratoria
rządowe, wspierają działania KE i organizacji
krajowych
 Członkowie ENGL opracowują naukowe metody
oceny, wykrywania i identyfikowania GMO i ich
produktów
 http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/
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LABORATORIUM SILLIKER POLSKA SP. Z O.O.

+48 ( 22) 592 47 00
inf o. pl@mxns . c om
War yńskiego 1
00-645 War szawa

ww w. mer i eu xn ut r i scien ces. com / pl

Prawo Autorskie: Niniejsza prezentacja ani żaden jej fragment nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym
także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Silliker Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie prezentacji
w całości lub w części bez zgody Silliker Polska Sp. z o.o. w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie
prawa.
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Because you care
about CONSUMERS' HEALTH
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