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فقذاى هطالؼات ٍ تحقیقات کافی دس صهیٌِ تأثیشات ایٌگًَِ هحصَالت - 1

  هحیط صیستتش سالهت ٍ 

کافی ًثَدى صیشساختْای الصم تشای آًالیض سیسک ّای احتوالی ایٌگًَِ -2

:ضاهل .هحصَالت، چٌاى کِ دس دًیا اًجام هی ضَد   

 ًیشٍی اًساًی اسصیاب 

 آصهایطگاّْای تخصصی 

 ًْادّای اسصیاب  

  هٌاتغ ٍ تَدجِ ٍ هَاسدی  

  اػتقاد تش ایٌکِ اساساً اسصیاتی ًظام هٌذی تشای سٌجص

سیسک احتوالی ٍ ًیض ّوثستگی تیواسیْای حاد جاهؼِ 

تا هصشف ایي گًَِ هحصَالت اًجام ًطذُ ٍ ػذم ٍجَد 

گضاسضْای سیسک سالهت ًیض تِ ایي دلیل تَدُ ًِ لضٍهاً 

 .تِ دلیل سالهت ایي هحصَالت

اهکاى جایگضیٌی سایش تکٌَلظی ّا ٍظشفیتْای تی ضواس ٍ تی خطش تشای -3

کطاٍسصی گستشدگی هٌاتغ اػن اص آب ٍ خاک ٍ ًیشٍی اًساًی ٍ 

داًص ٍ ّوچٌیي هثاسصُ تیَلَطیک تا آفتْا چٌذ ًوًَِ اص ایي 

هحَسّا تِ ضواس هی سفت؛ ضوي ایٌکِ تأکیذ هی ضذ ایشاى تا داسا 

 اقلین دًیا، اص حیث تٌَع اقلین دس دًیا 13 اقلین اص 11تَدى 

 .کن ًظیش است

تأثیشات غیشقاتل تشگطت تش صیست تَم کطَس کاضت تذٍى اسصیاتی خطش -4

 ایي هحصَالت 

ٍ ّوچٌیي « پشداخت غشاهت کالى»ٍ « ٍاتستگی اقتصادی»هَضَع -5

اهکاى ٍجَد ًفَر »ٍ « ٍاتستگی تزسّا ٍ ًْادُ ّای کطاٍسصی»

 «اهٌیتی
. 

 ارسیابی ایمىی مواد غذایی تزاریخته

 :هطالؼات اسصیاتی ایوٌی هحصَالت تشاسیختِ ضاهل •

  ارسیابی خطزات مزتبط با سالمت انسان  •

تنوع سیست محیطی و  اسصیاتی خطشات  •

 کِ ّش کذام تَسط سیستی است

داًطوٌذاى ٍ هتخصصیي هشتَطِ اًجام 

 .ضَدهی

 

 دالئل مخالفت در داخل کشور
 

 : قاوون ایمىی سیستی7آییه وامه بىذ ب ماده 

ضشایط تستِ تٌذی ٍ تشچسة گزاسی ٍ حول ٍ ًقل داخلی ٍ 

فشاهشصی، تَسط ضَسای هلی ایوٌی صیستی ظشف ضص 

 .هاُ تْیِ ٍ پس اص تأییذ سئیس جوَْس اتالؽ هیگشدد

 شزایط بسته بنذي موجودات سنذه تغییز :2ماده

 شكل یافته ژنتیكی

دس صَست صذٍس هجَص تَسط دستگاُ اجشایی ری صالح تشای 

صادسات، ٍاسدات ٍ حول ٍ ًقل داخلی، فشاهشصی یا ػثَسی 

هَجَدات صًذُ تغییش ضکل یافتِ طًتیکی تذٍى ّذف  (تشاًضیت)

سّاساصی تایذ ایي هحصَالت تِ ًحَی تستِ تٌذی ضًَذ کِ دس 

 .حیي حول ٍ ًقل هتؼاسف اهکاى اًتطاس آًْا ٍجَد ًذاضتِ تاضذ

  بزچسب گذاري و شناسنامه موجودات : 3ماده

 سنذه تغییز شكل یافته ژنتیكی

 هحوَلِ یا تستِ ّای حاٍی هَجَدات صًذُ تغییش ضکل یافتِ 

طًتیکی داسای هجَص تذٍى ّذف سّاساصی دس حیي حول ٍ ًقل 

تایذ داسای تشچسة ٍ  (تشاًضیت)داخلی، فشاهشصی یا ػثَسی 

 .ضٌاسٌاهِ تاضذ

دس صَستی کِ دسصذ هَجَدات صًذُ تغییش ضکل یافتِ - 3-1

طًتیکی هَجَد دس هحوَلِ تاالتش اص حذ آستاًِ تاضذ دستشچسة 

 :هحوَلِ جولِ ّای صیش تایذ دسج ضَد

ایي هحوَلِ حاٍی هَجَدات صًذُ تغییش ضکل یافتِ "- ۳-۱-۱

 "طًتیکی است 

 ضواسُ هجَص جوَْسی اسالهی ایشاى- ۳-۱-۲

 :غذاهای تزاریخته بهطور کلی هذف اس ارسیابی ایمىی

غزاّای جذیذ تِ اًذاصُ هطاتِ غیشتشاسیختِ خَدضاى ایوي تَدُ ٍ 

.هصشف آًْا هَجة ایجاد خطشدس هصشف کٌٌذگاى ًویگشدد  

صیشا ًتایج حاصل اص اسصیاتی خطشهَادغزایی تشاسیختِ هَجَد دستاصاس 

. تجاست دًیا حاکی اص ایوٌی ٍسالهت ایي هحصَالت است

ّوچٌیي تاکٌَى ّیچ هَسدی اص اثشات ًاخَاستِ تش سالهت 

اًساى کِ ًاضی اصهصشف هَادغزایی تشاسیختِ دسکطَسّای 

 .هصشف کٌٌذُ تاضذ گضاسش ًطذُ است

 


