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Princip předběžné opatrnosti 

Legislativní opatření  

 

Produkty, které jsou GMO, obsahují nebo jsou 
vyrobeny z GMO, musí před uvolněním do 
oběhu v EU podstoupit schvalovací proces  

součástí je  

hodnocení rizik na základě vědeckých dat 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
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geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s 
nařízením (ES) č 1829/2003 

  

• Platné od prosince 2013 

• Definuje vědecké informace, které jsou požadovány pro podání žádosti pro 

uvolnění GM potravin a krmiv  podle nařízení (EC) 1821/2001  

• Pokyny  EFSA pro posuzování rizik  potravin a krmiv odvozených z GM rostlin 

jsou platné pouze pro žádosti podané před 8/12/2013 

• Je v souladu s pokyny EFSA, ale obsahuje další povinné body 

http://www.efsa.europa.eu/en/gmo/gmoguidance.htm  
 90 denní krmné studie (přezkoumání do r. 2016)  GRACE-EU  

 re-sekvenování DNA inzertů a jejich doprovodných oblastí ve složených 
(„stacks“) GMO  

 Kvantitativní měření alergenů v rámci kompoziční analýzy, jak je uvedeno v 
příslušných dokumentech OECD 

 



s ohledem na zdraví lidí, zvířat a životního 
prostředí  

EFSA 
 

 
* Neautorizuje  GMO  

* Neodpovídá za legislativní rámec  
* Nekontroluje dodržování pravidel na trhu 

http://itras.cz/chriby/galerie/13034/
http://marxismus.cz/klic/darwin_a_clovek.htm


• Hodnocení rizik GMO žádostí o uvolnění do oběhu v EU 
(potraviny a krmiva, pěstování) 
 
 

• Příprava dokumentů (návodů) pro hodnocení rizik („Guidelines“) 
 
 

• Činnost ad hoc skupin k aktuálním vědeckým problémům 



 GMO Panel (19 externích expertů) 

 Vypracovávají pokyny (Guidance documents) 

 Vypracovávají vědecké posudky na žádosti o uvolňování GM 
na trh 

 

 40 Ad-hoc expertů (stálé pracovní skupiny) 

 

 15 GMO vědeckých pracovníků oddělení GMO EFSA 

 

 210 expertů členských států komentují všechny žádosti - 
authorities comment on each application 

 

 Nařízení 1829/2003 a směrnice 18/2001 

 



Metodologie a principy hodnocení rizik 
 

• Vědecký přístup 
• Případ od případu 
• Komparativní přístup 
• Hodnocení krok po kroku  

Komparativní přístup: porovnání s konvenčními produkty  
 
Nutriční hodnota          alergenicita/toxicita      vliv na životní prostředí  
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Nové dokumenty ve schvalovacím procesu 
 
Guidance Document on the ERA of GM animals 23 May 2013 Guidance of the 
GMO Panel  
 
Guidance on food and feed RA from GM animals and GM animal health and 
welfare 26 January 2012 Guidance of the Scientific Committee/Scientific Panel  
 
Guidance on PMEM of GM Plants 2 August 2011 Guidance of the GMO Panel  
 
Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and 
their products intended for food and feed use 9 June 2011 Guidance of the 
GMO Panel  
 
Guidance on selection of comparators for the risk assessment of GM plants 24 
May 2011 Guidance of the GMO Panel  
 
Guidance for risk assessment of food and feed from GM plants 24 May 2011 
Guidance of the GMO Panel  
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MOLEKULÁRNÍ  
CHARAKTERIZACE 
•biochemie 
•molekulární biologie  a 
genetika  
•šlechtění rostlin 
•mikrobiologie 

BEZPEČNOST 
POTRAVIN A KRMIV  

toxikologie 
• immunologie  
•výživa & krmiva 

•potravinová chemie 
•biotechnology 

 

 
 
ODHAD 
ENVIRONMENTÁLNÍCH 
RIZIK 
•rostlinná biologie 
• ekologie 
• agronomie 
• entomologie 
• biometrika a statistika 

+ Ad-hoc experti 
nové techniky 
mikrobiologie + Ad-hoc experti 

Potravinářské vědy 

+ Ad-hoc experti 
Environmentální vědy 
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Molekulární charakterizace 
 
Stabilita transgenu 
Vznik nových čtecích rámců (alergenicita, toxicita) 
Stabilita exprese a zastoupení proteinu 
 
 

Potraviny a krmiva 
 
Nutriční hodnota (kompozice) 
Alergenicita 
Toxicita 
Ekvivalence 
 
 

Environmentální rizika 
 
a. Import 
b. Pěstování 

 
Invazivita 
Horizontální přenos genů 
Cílové a necílové organismy 
Zemědělská praxe 
Geochemické procesy 
Zdraví člověka a zvířat 
PMEM 
 

 



POSTUP: 
 
1) Vyhodnocení žádosti po formální stránce (completness check) – EFSA  

 
2) Vyhodnocení jednotlivých částí  stálými pracovními skupinami + bionformatické 

analýzy (kontraktor) 
 

3) Zpracování textu (možnost vyžádání doplňujících údajů) 
 

4) Vypořádání připomínek členských států 
 

5) Diskuse v rámci GMO panelu 
 

6) Schválení stanoviska 
 

7) Postoupení do schvalovacího procesu  
 
 



 
 
 
 

Posuzování žádostí o uvolnění GMO 
je komplexní 

 
Hodnocení bývá předmětem diskuse 

 
Zahrnuty a zpracovávány jsou 

připomínky ČS 
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