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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie okreÊlenia zakresu przedmiotowego badaƒ dla podmiotów ubiegajàcych si´ o przeprowadzanie
badaƒ i wydawanie opinii w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 41, poz. 365) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Zakres przedmiotowy badaƒ w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej
„GMO”, konieczny do wydawania opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, obejmuje
w szczególnoÊci:
1) identyfikacj´ GMO pochodzenia roÊlinnego,
2) identyfikacj´ GMO pochodzenia zwierz´cego,
3) analiz´ mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych,
4) okreÊlenie zawartoÊci GMO lub produktów pochodzàcych z GMO w badanej próbce pochodzenia roÊlinnego, zwierz´cego lub innego organicznego
wyra˝one w procentach suchej masy.
§ 2. 1. Podmioty prowadzàce badania, o których
mowa w § 1, przygotowujà metodyk´ s∏u˝àcà wykrywaniu mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz GMO w produktach pochodzenia roÊlinnego
i zwierz´cego.
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2. Metodyka, o której mowa w ust. 1, powinna
w szczególnoÊci uwzgl´dniaç:
1) opracowanie listy fragmentów DNA najcz´Êciej wykorzystywanych do genetycznych modyfikacji roÊlin oraz zwierzàt,
2) opracowanie starterów (primerów) do PCR specyficznie rozpoznajàcych sekwencje DNA najcz´Êciej
wykorzystywane do genetycznych modyfikacji roÊlin oraz zwierzàt,
3) opracowanie warunków reakcji ∏aƒcuchowej polimerazy (PCR), pozwalajàcej na specyficzne i niezawodne powielanie fragmentów DNA pochodzàcych z transgenów,
4) opracowanie niestandardowych metod wykrywania transgenów w produktach pochodzenia roÊlinnego oraz zwierz´cego,
5) przeprowadzanie analiz potwierdzajàcych obecnoÊç elementów materia∏u genetycznego w Êrodowisku z zastosowaniem technik sprz´˝onych LMCS
— spektrometrii masowej i chromatografii cieczowej oraz ELISA,
6) opracowanie szczegó∏owej instrukcji dla przeprowadzenia analiz wymienionych w pkt 1—5,
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7) standaryzacj´ warunków przeprowadzania analiz,
o których mowa w pkt 1—5.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
5 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

3. Podmioty prowadzàce badania w zakresie, o którym mowa w § 1, powinny posiadaç wzorce fragmentów DNA dla techniki PCR, które pozwolà na identyfikacj´ rodzaju wprowadzonej modyfikacji genetycznej.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

