
Hodnocení rizik geneticky modi�kovaných rostlin

EFSA uplatňuje zásady hodnocení rizik GMO

Posouzení GM rostliny individuálním 
přístupem případ od případu podle jejího 
zamýšleného použití a přijímajícího prostředí.

Porovnání GM rostlin s jejich 
konvenčními protějšky, které byly 

v minulosti bezpečně používány. 

Molekulární charakteristika 
GM rostliny
Jak byla GM rostlina vytvořena? 
Jaké změny byly provedeny 
v genetickém materiálu rostliny? 

Hodnocení bezpečnosti
pro životní prostředí

Jaké jsou možné nežádoucí účinky 
GM rostliny na životní prostředí?

Srovnávací analýza 
kompozičních, fenotypových 

a agronomických vlastností 
Vypadají rostliny stejně?

Je složení podobné? 
Mají podobné výnosy?

Hodnocení bezpečnosti pro člověka a zvířata 
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Tyto informace pomáhají 
manažerům rizik v EU 

při rozhodování 
o uvedení rostliny 

na trh.
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Konvenční GMO

Toxikologie 
Existuje nějaký dopad na 

toxikologické vlastnosti rostliny?

Alergenicita
Jaký je alergenický potenciál
nové bílkoviny nebo celé GM rostliny?

Nutriční hodnota
Je GM rostlina stejně výživná
jako její konvenční protějšek? 

EFSA sdílí své 
závěry ohledně 
bezpečnosti 
GM rostliny   
s manažery rizik v EU
 

A co dál?

EFSA hodnotí bezpečnost geneticky modi�kovaných (GM) 
rostlin – např. kukuřice, sójových bobů, bavlníku a řepky olejky 
– před tím, než je povolen dovoz těchto rostlin do EU pro 
použití ve formě potravin nebo krmiv nebo k pěstování. 

Genetická modi�kace  rostlinám dodává 
další vlastnosti, např. lepší  odolnost vůči škůdcům 

rostlin, větší toleranci k herbicidům nebo obojí.
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