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usunięcie podwójnych standardów 
w ocenie bezpieczeństwa UE 

Kryptonim: ECHA

agenci

Przygotowanie do misji

EMA  ECHA

1. Misja: Zapewnij  
bezpieczeństwo  
i daj korzyści

Niezależnie od tego, czy chodzi o 

żywność, leki czy środki chemiczne, 

unijne agencje oceny ryzyka wpływają 

na poprawę życia obywateli w całej UE, 

umożliwiając dostęp do innowacyjnych 

produktów biotechnologicznych, 

zapewniając jednocześnie najwyższy 

poziom bezpieczeństwa konsumentów. 

Korzyści dla pacjentów, rolników i 

konsumentów obejmują zarówno leki 

ratujące życie, jak i wysokowydajne 

uprawy GM, które mogą poprawić 

bezpieczeństwo żywności, 

zrównoważenie środowiska i 

odżywianie.  Ale tylko efektywna ocena 

może przynieść takie korzyści.

– WIADOMOŚĆ ULEGNIE SAMOZNISZCZENIU ZA 5 SEKUND. –

Wysokowydajna uprawa GM

Rolnictwo UE

Niezbędne środki chemiczne 

Chemia w UE

Opieka zdrowotna UE

Medycyna ratująca życie

Misja: Pomaga firmom w 
przestrzeganiu przepisów 

 dotyczących środków 
 chemicznych, gwarantuje  

ich bezpieczne stosowanie 
i udostępnia istotne informacje 

opinii publicznej. 

Kryptonim: EMA

Misja: Ocena i ułatwienie 
 dostępu do bezpiecznych leków, 

dostarczanie informacji 
 pracownikom służby zdrowia  

i pacjentom.

Kryptonim: EFSA

Organizacja: 
 EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA 

Misja: wkład w bezpieczeństwo 
łańcucha żywnościowego w UE 
 poprzez zapewnianie doradztwa 

naukowego i informowanie o 
 zagrożeniach dla zapewnienia 

 wiarygodnego systemu 
 bezpieczeństwa żywności.

Organizacja:   
EUROPEJSKA AGENCJA CHEMIKALIÓW

Organizacja:  
EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

EFSA lacks these pre-submission meetings and its 
applicants are not as well informed. EFSA could 
learn from EMA and ECHA! 
 Besides, not all products are assessed efficiently, 
which prevents some of them and their benefits 
from reaching the market in a timely manner. 
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EFSA nie uczestniczy w spotkaniach poprzedzających przedłożenie wniosku dot. 
GMO i wnioskodawcy nie są tak dobrze doinformowani. EFSA może uczyć się od 
EMA i ECHA!  

Ponadto nie wszystkie produkty są poddawane efektywnej ocenie, co uniemożliwia 
terminowe wejście na rynek niektórych z nich i płynących z nich korzyści.?

?

W przypadku leków dla ludzi i produktów biobójczych EMA i ECHA poświęcają  
czas i wysiłek na działania poprzedzające złożenie wniosku, aby poinformować 
 wnioskodawców o ważnych aspektach, takich jak zakres i treść wniosku, wymagania 
dotyczące jego przygotowania, spodziewane terminy i procedury, a także zaangażo-
wanych stronach. Takie wsparcie sprawia, że reszta oceny przebiega sprawnie.EFSA

?
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2. Zegar tyka: czas na dostarczenie 
korzyści!

Każda unijna agencja ma inne prawne terminy oceny ryzyka produktów podlegających 
ich właściwości. Pomimo niewielkich różnic w przewidzianych prawem terminach, 
przestrzeganie tych terminów różni się znacznie w zależności od agencji.

EFSA przekroczyła prawnie terminy na zatwierdzenie GMO średnio  ponad 8 krotnie w 
2017 r. Harmonogram prac EFSA znacznie różni się od ECHA i EMA, które przekraczają 
prawnie wyznaczone ramy czasowe dla produktów biobójczych i leków dla ludzi 
 odpowiednio o około 4 i 1,5 krotnie.

Częste opóźnienia 

Żaden z 7 wniosków EFSA 
o udzielenie zezwolenia  
na GMO, rozpatrzonych w 
2017 r., nie został zakoń-
czony w przewidzianym 
 terminie prawnym wyno-
szącym 6 miesięcy (który 
można przedłużyć, aby 
 poprosić o dalsze 
 wyjaśnienia).

Rosnąca luka 
Czas przeprowadzenia 
oceny ryzyka dla importo-
wanych odmian genetycz-
nie zmodyfikowanych 
wzrósł ponad dwukrotnie 
w ciągu ostatniej dekady. 
Obecnie trwa ona ponad 
dwukrotnie dłużej niż w 
 innych krajach o równie 
wysokich standardach 
oceny ryzyka.

Praca się piętrzy 

W obliczu malejącej 
 wydolności i rosnącej  
liczby wniosków o  
udzielenie zezwolenia na 
GMO naukowcy EFSA są 
obarczani stale rosnącą i 
kosztowną pracą.
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Średni okres oceny GMO Wnioski oczekujące na rozpatrzenie w EFSA
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Średnie terminy oceny ryzyka  
i łączna liczba wniosków rocznie

Misja zagrożona

Zzzz...

Okres przeprowadzenia oceny  
według poszczególnych agencji
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EFSAECHAEMA

Terminy przewidziane w 
przepisach

Rzeczywisty czas oceny
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(leki dla ludzi) (produkty biobójcze) (GMO)

Obecny proces oceny ryzyka w UE wydaje się niewspółmierny i obciąża podatników 
bardziej niż to jest konieczne. Traktowanie GMO tak, jakby były niebezpieczne, nie 
buduje zaufania konsumentów do obiecujących technologii,, które już w znacznym 
stopniu przyczyniają się do konkurencyjności Europy i zrównoważonego rozwoju na 
świecie. Ale nie jest za późno, aby uczyć się na błędach z przeszłości!

Utrata różnorodności  
biologicznej 

W latach 1996–2015 biotechnologia po-
mogła uratować 174 miliony hektarów 
ziemi przed zaoraniem i uprawą, z 
czego 19,4 miliona hektarów w samym 
tylko 2015 roku. 
Źródło: https://bit.ly/2MqgqiS

Wykorzystanie surowców 

Wykazano, że uprawy genetycznie 
 zmodyfikowane zmniejszają wpływ na 
 środowisko wynikające z zastosowania 
 pestycydów i mogą pomóc w ograniczeniu 
 zużycia innych surowców, takich jak  
woda i paliwo. 
Źródło: https://bit.ly/2S4SFlK 

Emisja gazów cieplarnianych 

Tylko w 2015 r. wykorzystanie odmian 
 biotechnologicznych pozwoliło zmniejszyć 
emisję o 26,7 mld kg CO2, co jest równoważne  
z usunięciem 12 milionów samochodów z ulicy.  
Źródło: https://bit.ly/2S4SFlK 

Bieda i głód 

W 2017 r. uprawy biotechnologiczne 
przyniosły korzyści 17 milionom 
drobnych gospodarstw rolnych i 
ponad 65 milionom osób z 
 uwzględnieniem ich rodzin. 
Źródło: https://bit.ly/2qmeVcv 

3. Przywracanie misji na właściwe tory! 
Czy EFSA dostarczy więcej korzyści?

Wyniki naukowe EFSA są uznawane na całym świecie, a 
ponad 99,9% z 4,500 opinii naukowych pozostaje bezsporna. 
Jednak w dziedzinie GMO stosunkowo nieefektywna ocena 
ryzyka EFSA przyczynia się do opóźnień i powoduje 
 niepewność wśród społeczeństwa i decydentów.

Dlaczego wydajność ma znaczenie

Rolnicy niezadowoleni
Co się dzieje z EFSA?, 
UE wciąż pozostaje w tyle

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Nie było ani jed-
nego uzasadnio-
nego przypadku 
szkodliwego 
wpływu upraw 
GM w ciągu 
ponad dwóch 
dekad komercja-
lizacji, w żadnej 
części świata 
Źródło: 
https://bit.ly/2RFiZDH

FAKT
Ponad  
280 instytucji 
naukowych 
 potwierdziło 
bezpieczeń-
stwo upraw 
GM. 
Źródło: 
https://bit.ly/1KTwV1l

FAKT
W rzeczywistości sama UE 
wydała znacznie ponad  
300 milionów euro na ponad 
50 niezależnych badań nad 
GMO, konsekwentnie 
 potwierdzając ogólnoświa-
towy konsensus naukowy,  
że wszystkie rośliny GM 
 poddane ocenie bezpieczeń-
stwa są co najmniej tak 
samo bezpieczne jak  
rośliny konwencjonalne. 
Źródło: https://bit.ly/1Ru09Xy

Unijni hodowcy 
zwierząt gospodar-
skich w dużej 
 mierze polegają na 
imporcie roślin 
zmodyfikowanych 
genetycznie, aby 
zaspokoić swoje 
potrzeby dotyczące 
pasz wysokiej 
 jakości. 
Źródło: https://bit.ly/2CCujGt 

FAKT

Kolejne kroki: koncentrowanie się na faktach

Jeśli inne agencje 
w UE i na całym 
świecie mogą 

działać wydajniej, 
dlaczego nie 

EFSA?

Być może nadszedł czas, 
aby EFSA nauczyła  

się od swoich 
 odpowiedników, jak ułat-
wić dostęp do innowacji 

w rolnictwie w UE i  
promować zrównowa-

żone rolnictwo.

Przywrócenie misji na właściwe tory

UE i społeczność  
globalna skorzystałyby 
na bardziej efektywnej 

ocenie ryzyka 
 przeprowadzonej  

przez EFSA

Okres przeprowadzenia oceny ryzyka w pięciu panelach EFSA
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Terminy przewidziane w przepisach Rzeczywista okres  
oceny w 2016

Panel  
materiałów do  

kontaktu z 

Panel  
pestycydów

Panel  
żywieniowy

Panel 
GMO 

Panel  
składników 
żywności

W EFSA terminy oceny ryzyka również różnią się znacznie w zależności od grup 
 produktów i dedykowanych paneli, które zostały utworzone w celu ich oceny. 
 Skuteczność oceny ryzyka w przypadku GMO jest daleko w tyle w porównaniu  
do wszystkich innych grup produktów EFSA, w tym pestycydów.

Wolno w przypadku GMO, ale co z innymi produktami?



EuropaBio to Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Przemysłu Biotechnologicznego, 

które zrzesza firmy z branży biotechnologicznej ze wszystkich dziedzin badań i rozwoju, 

testowania, produkcji i dystrybucji produktów biotechnologicznych. Jego korporacyjni 

członkowie oraz krajowe stowarzyszenia są zaangażowani w badania, rozwój, testowa-

nie, produkcję i komercjalizację produktów i procesów biotechnologicznych. EuropaBio 

zajmuje się takimi dziedzinami jak: bezpieczeństwo zdrowotne ludzi i zwierząt, diagno-

styka, bioinformatyka, chemia, ochrona upraw, produkty i usługi dotyczące: rolnictwa, 

żywności oraz środowiska.

Avenue de l’Armée 6 
1040 Brussels 
 
T: +32 2 735 03 13 
F: +32 2 735 49 60 

Twitter: @EuropaBio 
www.europabio.org

Usuwanie  
podwójnych  
standardów  

w europejskiej  
ocenie ryzyka

MISSION


