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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego organizmów modyfikowanych 
genetycznie (GMO), w szczególności dyrektywy 2001/18/WE oraz rozporządzeń (WE) 
nr 1829/2003 i 1830/2003
(2008/2306 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy2,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów 
paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie3,

– uwzględniając dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 4,

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 
5 marca 2007 r. w sprawie doświadczeń państw członkowskich z wprowadzaniem GMO 
do obrotu na mocy dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (COM(2007)0081),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności 
i paszy (COM(2006)0626),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 
17 września 2008 r. na temat wykonania rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 dotyczącego 
możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE 
(COM(2008)0560),

– uwzględniając wnioski Rady przyjęte dnia 4 grudnia 2008 r.,

                                               
1 Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1.
2 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.
3 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.
4 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 56.
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– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6 0000/2008),

A. mając na uwadze, że UE wprowadziła kompleksowe ramy prawne dotyczące organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO) oparte na zasadzie ostrożności oraz mając na 
uwadze, że UE powinna obecnie skoncentrować się na wdrażaniu tych ram prawnych, 

B. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie dokonały już transpozycji 
dyrektywy 2001/18/WE do prawa krajowego,

C. mając na uwadze, że udzielono mniej niż dziesięciu pozwoleń dotyczących organizmów 
modyfikowanych genetycznie na mocy dyrektywy 2001/18/WE i mniej niż dziesięciu 
pozwoleń na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz mając na uwadze, że te 
pozwolenia dotyczą wyłącznie przywozu organizmów modyfikowanych genetycznie, 
a nie ich uprawy,

D. mając na uwadze, że od 1998 r. nie udzielono pozwolenia na uprawę żadnego organizmu 
modyfikowanego genetycznie na mocy dyrektywy 2001/18/WE ani na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 

E. mając na uwadze, że w UE jest dozwolonych obecnie mniej niż 30 produktów 
zawierających GMO, bezpośrednio lub w postaci produktów pochodnych – bawełna, 
kukurydza, rzepak, biomasa, soja, buraki cukrowe – prawie wyłącznie w celu przywozu,

F. mając na uwadze, że mocną stroną UE jest wysokiej jakości rolnictwo zdolne dostarczać 
wysokiej jakości produktów oraz mając na uwadze, że tę zaletę należy jeszcze umacniać,

G. mając na uwadze, że olbrzymie znaczenie dla UE ma ochrona jej różnorodności 
biologicznej,

H. mając na uwadze, że zgodnie ze specjalnym badaniem Eurobarometru opublikowanym 
w marcu 2008 r. 58% mieszkańców Europy sprzeciwia się wykorzystywaniu w rolnictwie 
organizmów modyfikowanych genetycznie, podczas gdy 21% popiera ich stosowanie, 

I. mając na uwadze, że organizmy modyfikowane genetycznie, a zwłaszcza ich uprawa, 
powodują dyskusje i wątpliwości w społeczeństwie i w kręgach naukowych oraz mając na 
uwadze, że społeczeństwo często postrzega organizmy modyfikowane genetycznie 
w sposób bardzo emocjonalny, nie zawsze uzasadniony naukowo, 

J. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny ściślej współpracować w kwestii
organizmów modyfikowanych genetycznie oraz mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny zajmować się tym problemem w sposób praktyczny i racjonalny, 
a nie polityczny,

Procedura zatwierdzenia

1. podkreśla potrzebę zwiększenia przejrzystości na szczeblu europejskim oraz na szczeblu 
krajowym, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii środowiskowych i zdrowotnych, celem 



PR\759501PL.doc 5/7 PE418.031v01-00

PL

zwiększenia zaufania obywateli do procedury zatwierdzania;

2. zwraca uwagę, że unijna procedura zatwierdzania napotyka znaczne opóźnienia i że 
obecnie ponad 50 wniosków o wydanie zezwolenia oczekuje na rozpatrzenie; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały o unikanie takich niepotrzebnych opóźnień;

3. wskazuje, że podczas procedury zatwierdzania nigdy nie udaje się osiągnąć 
kwalifikowanej większości za albo przeciw ani w komitecie regulacyjnym, ani w Radzie,
i że w końcu decyzję w sprawie zezwolenia podejmuje Komisja; apeluje zatem do państw 
członkowskich o wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w celu uniknięcia takiej 
sytuacji;

Harmonizacja oceny ryzyka dla środowiska naturalnego 

4. podkreśla potrzebę dalszej harmonizacji praktyk i metod oceny ryzyka GMO dla 
środowiska naturalnego, zwłaszcza że na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 ocena 
oddziaływania na środowisko nie jest scentralizowana, Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powierza ją poszczególnym państwom członkowskim;

5. podkreśla potrzebę dalszego rozwijania oceny ryzyka dla środowiska naturalnego, 
w szczególności jeśli chodzi o oddziaływanie na gatunki niebędące celem działania, 
potencjalne długotrwałe skutki oraz potencjalne konsekwencje zmian w stosowaniu
środków chwastobójczych spowodowanych przez rośliny zmodyfikowane genetycznie 
odporne na środki chwastobójcze;

6. wyraża zadowolenie z trwającego obecnie przeglądu wytycznych EFSA dotyczących 
oceny oddziaływania na środowisko, którego domagała się Komisja; podkreśla znaczenie 
uwzględnienia podczas tego przeglądu wyżej wspomnianych aspektów;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania tym wytycznym statusu
normatywnego;

8. apeluje do państw członkowskich i EFSA o ściślejszą współpracę; podkreśla potrzebę 
większego zaangażowania państw członkowskich w proces oceny ryzyka; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia zasobów finansowych i ludzkich
przydzielanych EFSA;

Kryteria społeczno-ekonomiczne

9. podkreśla znaczenie uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem względów 
społeczno-ekonomicznych, takich jak potencjalne korzyści lub niedogodności dla 
rolników, konsumentów, całego społeczeństwa, europejskiego rolnictwa i dla różnych
gałęzi gospodarki (takich jak sektor żywności);

10. odnotowuje istnienie – w ramach aktualnie obowiązującej procedury zatwierdzania –
możliwości uwzględniania innych uzasadnionych czynników; jest zdania, że względy 
społeczno-ekonomiczne powinny być uwzględniane jako inne uzasadnione czynniki; 

11. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o opracowanie na szczeblu UE ram 
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metodologicznych służących określeniu odnośnych kryteriów społeczno-ekonomicznych;

Informacje

12. podkreśla potrzebę znacznego udoskonalenia informacji adresowanych do społeczeństwa; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do zainicjowania kampanii uświadamiających 
i zwiększających wiedzę społeczeństwa celem umożliwienia obywatelom dokonywania 
świadomego wyboru;

13. podkreśla znaczenie tego, aby informacje o organizmach modyfikowanych genetycznie 
dostarczane społeczeństwu przez media były uzasadnione naukowo;

Współistnienie upraw

14. podkreśla potrzebę zapewnienia rolnikom i konsumentom rzeczywistej swobody wyboru 
między produktami konwencjonalnymi, ekologicznymi i modyfikowanymi genetycznie;

15. zwraca uwagę, że w 2005 r. łączny obszar upraw kukurydzy modyfikowanej genetycznie 
w UE wynosił około 55 000 hektarów, a w 2008 r. wynosił on ponad 100 000 hektarów, 
co stanowi 1,19% łącznego obszaru upraw kukurydzy w UE; zwraca uwagę, że jedyną 
rośliną modyfikowaną genetycznie uprawianą w UE jest obecnie kukurydza MON810;

16. zwraca uwagę, że niektóre państwa członkowskie przyjęły krajowe środki w zakresie 
współistnienia upraw zgodnie z art. 26a ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE; zwraca się do 
Komisji o jak najszybsze przyjęcie sprawozdania z postępów dokonanych we wdrażaniu 
krajowych środków w zakresie współistnienia upraw;

17. jest zdania, że przepisy w zakresie współistnienia upraw powinny zawierać jasne 
postanowienia dotyczące odpowiedzialności;

18. jest zdania, że przepisy w zakresie współistnienia upraw powinny uwzględniać również 
pszczelarzy;

19. apeluje do państw członkowskich, które jeszcze nie przyjęły środków w zakresie 
współistnienia upraw, o ich niezwłoczne przyjęcie;

20. wyraża jednak przekonanie, że konieczna jest dalsza harmonizacja przepisów w zakresie 
współistnienia upraw na szczeblu UE;

Wartości progowe etykietowania dotyczące nasion

21. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że nie ustanowiono żadnych określonych wartości 
progowych etykietowania dotyczących zawartości nasion modyfikowanych genetycznie 
w nasionach konwencjonalnych;

22. apeluje do Komisji o niezwłoczne przyjęcie takich progów na mocy art. 21 ust. 2 
dyrektywy 2001/18/WE; 

23. jest zdania, że wspomniane wartości progowe etykietowania powinny zostać ustalone na 
możliwie jak najniższym poziomie;
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Strefy wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie 

24. odnotowuje istnienie – w ramach obecnie obowiązującej procedury zatwierdzania –
możliwości stosowania specjalnych środków dotyczących obszarów wrażliwych, 
z uwzględnieniem zakazu uprawy przedmiotowych organizmów modyfikowanych 
genetycznie na podstawie oceny ryzyka dla środowiska naturalnego opartej na 
informacjach uzasadnionych naukowo;

25. zwraca uwagę, że strefy wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie mogą być 
również tworzone na zasadach dobrowolnego porozumienia między wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami na danym obszarze;

26. podkreśla, że oprócz tych możliwości państwa członkowskie powinny mieć prawo 
wprowadzenia całkowitego zakazu uprawy organizmów modyfikowanych genetycznie na 
określonych obszarach geograficznych, na przykład na terenach należących do sieci 
Natura 2000;

27. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o sprecyzowanie definicji prawnej stref 
wolnych od organizmów modyfikowanych genetycznie;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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