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Poprawka 10
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Poprawka 11
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 



PE460.799v02-00 4/81 AM\861210PL.doc

PL

Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Poprawka 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Odnośny wniosek ma wiele niedociągnięć (zob. opinie prawne służb prawnych PE i Rady); 
nie stanowi on odpowiedniej reakcji na konkluzje Rady z 2008 r., które należy w pełni 
wdrożyć, i nie zapobiega zanieczyszczaniu upraw konwencjonalnych ani ekologicznych.

Poprawka 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy16 tworzą 
kompleksowe ramy prawne dla 
zatwierdzania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 
Ramy te w pełni stosują się do GMO, które 
mają być wykorzystane do uprawy w UE 
jako nasiona lub inny materiał 
rozmnożeniowy roślin (dalej „GMO do 
uprawy”).

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy tworzą 
– zgodnie z zasadą ostrożności –
kompleksowe ramy prawne dla 
zatwierdzania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO). 
Ramy te w pełni stosują się do GMO, które 
mają być wykorzystane do uprawy w UE 
jako nasiona lub inny materiał 
rozmnożeniowy roślin (dalej „GMO do 
uprawy”).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Traktatu podejmowane przez UE działania dotyczące środowiska 
naturalnego powinny opierać się na zasadzie podejmowania działań zapobiegawczych. Kiedy 
dane działanie może zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku, należy przyjąć środki 
zabezpieczające.

Poprawka 14
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny, 
uwzględniającej – zgodnie z załącznikiem 
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wysokiego poziomu ochrony życia 
i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

II do dyrektywy 2001/18/WE – skutki 
bezpośrednie i pośrednie, natychmiastowe 
i opóźnione oraz kumulacyjne skutki 
długoterminowe dla zdrowia ludzkiego 
i dla środowiska naturalnego. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia 
i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 15
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia 
i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
krótko- i długoterminowego ryzyka
bezpośredniego i pośredniego dla zdrowia 
ludzkiego i dla środowiska naturalnego
przed zatwierdzeniem ich wprowadzenia 
na rynek unijny. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska 
i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 16
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia i 
zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
krótko- i długoterminowego ryzyka 
bezpośredniego i pośredniego przed 
zatwierdzeniem ich wprowadzenia na 
rynek unijny. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska 
i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. ro

Poprawka 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia 
i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia 
i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, a także uwzględnienie 
aspektów etyczno-społecznych 
dotyczących obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad etycznych uznawanych w danym państwie 
członkowskim. Ponieważ nastąpiła zmiana podstawy prawnej na art. 192 Traktatu, wzmianka 
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o efektywnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego jest zbędna.

Poprawka 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia i 
zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Zgodnie z 
wnioskami Rady ds. Środowiska z dnia 4 
grudnia 2008 r. ta ocena ryzyka powinna
zostać pogłębiona, mianowicie przez 
uwzględnianie w większym stopniu 
specyfiki regionalnej i lokalnej podczas 
oceny dokonywanej przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Celem tej procedury zatwierdzania jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
życia i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Powinno się dążyć do 
osiągnięcia takiego samego wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i środowiska na 
całym terytorium Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

We wnioskach Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. występuje się o poprawę wdrażania 
obowiązujących przepisów, mianowicie przez rozszerzenie oceny ryzyka o uwzględnianie w 
większym stopniu specyfiki regionalnej i lokalnej. Ważne jest przypomnienie, że ryzyko dla 
szczególnych ekosystemów musi być uwzględnione w ramach oceny ujednoliconej na szczeblu 
wspólnotowym, żeby chronić konsumentów i środowisko na całym terytorium.
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Poprawka 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z konkluzjami Rady 
ds. Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 
2008 r. Komisja powinna w pierwszej 
kolejności zapewniać prawidłowe 
wdrażanie przepisów dyrektywy 
2001/18/WE, w szczególności wymogów 
określonych w załączniku II dotyczącym 
oceny ryzyka dla środowiska naturalnego. 
Dopóki przepisy dotyczące oceny ryzyka 
nie zostaną prawidłowo wdrożone, nie 
należy zatwierdzać żadnej nowej odmiany 
GMO.

Or. en

Uzasadnienie

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Poprawka 20
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Komisja powinna zapewnić 
w pierwszej kolejności realizację konkluzji 
Rady ds. Ochrony Środowiska przyjętych 
w dniu 4 grudnia 2008 r., czyli właściwe 
wdrażanie wymogów prawnych 
określonych w załączniku II do dyrektywy 
2001/18/WE w celu oceny ryzyka 
związanego z GMO. W szczególności 
Komisja powinna zapewnić: rygorystyczną 
ocenę długoterminowego oddziaływania 
na środowisko upraw genetycznie 
zmodyfikowanych, jak również ich 
potencjalnego wpływu na organizmy 
niedocelowe; należyte uwzględnienie cech 
środowiska przyjmującego i obszarów 
geograficznych, na których mogą być
uprawiane rośliny zmodyfikowane 
genetycznie; ocenę potencjalnych skutków 
dla środowiska, wywołanych zmianami 
w zastosowaniu środków chwastobójczych 
powiązanych z genetycznie 
zmodyfikowanymi uprawami odpornymi 
na środki chwastobójcze; należyte 
uwzględnianie naukowo uzasadnionych 
obaw państw członkowskich; prowadzenie 
niezależnych badań nad potencjalnymi 
zagrożeniami związanymi z GMO; 
zabezpieczenie niezbędnych środków na 
takie badania oraz udzielenie niezależnym 
badaczom dostępu do wszystkich istotnych 
materiałów przy jednoczesnym 
przestrzeganiu praw własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie zwalnia Komisji z obowiązku zapewnienia właściwego 
wdrażania prawa UE w zakresie zharmonizowanej procedury zatwierdzania na mocy części C 
dyrektywy 2001/18/WE.
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Poprawka 21
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy zwrócić uwagę na pkt 10 
konkluzji z posiedzenia Rady ds. Ochrony 
Środowiska w dniu 4 grudnia 2008 r., 
w którym zachęca się EFSA i państwa 
członkowskie do kontynuowania 
tworzenia rozległej sieci organizacji 
naukowych reprezentujących wszystkie 
dyscypliny, w tym dotyczące zagadnień 
ekologicznych wraz z oceną ryzyka 
związanego z uprawą lub 
wykorzystywaniem roślin 
zmodyfikowanych genetycznie w żywności 
i paszach, zgodnie z art. 36 
rozporządzenia 178/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r., ustanawiającego ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności1, a tym samym 
zachęca je do zapewnienia skutecznej 
koordynacji i współpracy między 
naukowcami i podkreśla znaczenie 
pełnego stosowania art. 30 rozporządzenia 
178/2002/WE, który wzywa EFSA do 
zachowania czujności w celu wykrycia we 
wczesnym stadium wszelkich 
potencjalnych rozbieżności między 
opiniami naukowymi oraz do współpracy 
z państwami członkowskimi i organami 
krajowymi w celu rozwiązania lub 
wyjaśnienia spornych kwestii naukowych.
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1

Or. en
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Poprawka 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W ramach niniejszego 
rozporządzenia oraz podczas jego 
wdrażania należy uwzględniać zasadę 
ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Traktatu podejmowane przez UE działania dotyczące środowiska 
naturalnego powinny opierać się na zasadzie podejmowania działań zapobiegawczych. Jeżeli 
dane działanie może zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku, należy przyjąć środki 
zabezpieczające.

Poprawka 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z ramami prawnymi UE 
dotyczącymi GMO oraz spełnieniu przez 
nie, odnośnie do odmiany, która ma być 
wprowadzona do obrotu, wymogów
prawodawstwa unijnego w zakresie 
wprowadzania na rynek nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, państwa 
członkowskie nie mogą zakazać, 
ograniczyć lub utrudnić ich swobodnego 
obrotu na swoim terytorium, o ile nie mają 
zastosowania warunki określone 

(4) Nawet jeżeli dany GMO zostanie 
zatwierdzony do celów uprawy zgodnie 
z ramami prawnymi UE dotyczącymi 
GMO oraz spełnia, odnośnie do odmiany, 
która ma być wprowadzona do obrotu, 
wymogi prawodawstwa unijnego 
w zakresie wprowadzania na rynek nasion 
i materiału rozmnożeniowego roślin, 
państwa członkowskie powinny móc
zakazać, ograniczyć lub utrudnić swobodny 
obrót nim na swoim terytorium, o ile nie 
mają zastosowania warunki określone 
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w prawodawstwie UE. w prawodawstwie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia uprawy GMO jest bardzo delikatna i dlatego państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość odstąpienia od dorobku prawnego UE, jeśli i kiedy uznają to za konieczne.

Poprawka 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Przeprowadzone do dnia dzisiejszego 
badania pokazują, że rośliny posiadają 
systemy obronne  – obejmujące 
wygaszanie i degradację obcych sekwencji 
– pozwalające na włączanie obcych 
genomów, dzięki czemu unikają 
poziomego transferu genów.

Or. es

Poprawka 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 
regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, uprawa została uznana 
za kwestię o istotnym wymiarze 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 
regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, kwestie związane z 
wprowadzaniem do obrotu lub przywozem 



PE460.799v02-00 14/81 AM\861210PL.doc

PL

lokalnym/regionalnym, w odróżnieniu od 
kwestii związanych z wprowadzaniem do 
obrotu lub przywozem GMO, które to 
kwestie powinny być nadal regulowane na 
szczeblu UE. Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE 
państwa członkowskie powinny więc mieć 
możliwość przyjmowania przepisów 
dotyczących efektywnej uprawy GMO na 
swoim terytorium po prawnym 
zatwierdzeniu GMO w zakresie ich 
wprowadzenia do obrotu w UE.

GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu UE. Uprawa może wymagać 
większej elastyczności w niektórych 
przypadkach, gdyż jest kwestią o istotnym 
wymiarze lokalnym/regionalnym.
Jednakże elastyczność ta nie powinna 
negatywnie wpływać na jednolitą 
procedurę zatwierdzania. Zgodnie z art. 2 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa członkowskie 
powinny więc mieć możliwość 
przyjmowania przepisów dotyczących 
efektywnej uprawy GMO na swoim 
terytorium po prawnym zatwierdzeniu 
GMO w zakresie ich wprowadzenia do 
obrotu w UE, pod warunkiem że zasady te 
nie wpływają negatywnie na swobodny 
przepływ i wprowadzanie do obrotu 
produktów i nasion genetycznie 
modyfikowanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że elastyczność przyznana państwom członkowskim na mocy nowego 
art. 26b nie zakłóca funkcjonowania jednolitego rynku oraz przebiegu jednolitej procedury 
zatwierdzania GMO.

Poprawka 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 



AM\861210PL.doc 15/81 PE460.799v02-00

PL

regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, uprawa została uznana 
za kwestię o istotnym wymiarze 
lokalnym/regionalnym, w odróżnieniu od 
kwestii związanych z wprowadzaniem do 
obrotu lub przywozem GMO, które to 
kwestie powinny być nadal regulowane na 
szczeblu UE. Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE 
państwa członkowskie powinny więc mieć 
możliwość przyjmowania przepisów 
dotyczących efektywnej uprawy GMO na 
swoim terytorium po prawnym 
zatwierdzeniu GMO w zakresie ich 
wprowadzenia do obrotu w UE.

regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, uprawa została uznana 
za kwestię o istotnym wymiarze 
lokalnym/regionalnym, w odróżnieniu od 
kwestii związanych z wprowadzaniem do 
obrotu lub przywozem GMO, które to 
kwestie powinny być nadal regulowane na 
szczeblu UE. Ponadto zharmonizowana 
ocena ryzyka dla środowiska naturalnego 
i dla zdrowia może nie uwzględniać 
wszystkich możliwych skutków uprawy 
GMO w poszczególnych regionach 
i ekosystemach. Zgodnie z art. 2 ust. 2 
TFUE państwa członkowskie powinny 
więc mieć możliwość przyjmowania 
przepisów dotyczących efektywnej uprawy 
GMO na swoim terytorium po prawnym 
zatwierdzeniu GMO w zakresie ich 
wprowadzenia do obrotu w UE.

Or. en

Uzasadnienie

Rola EFSA jako organu dokonującego oceny ryzyka nie jest kwestionowana, jednak 
w zależności od regionu ryzyko dla środowiska i dla zdrowia może być różne. Państwa 
członkowskie są lepiej przygotowane do badania i oceniania wpływu na poszczególne 
ekosystemy.

Poprawka 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 
regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, uprawa została uznana 
za kwestię o istotnym wymiarze 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo na poziomie centralnym lub 
regionalnym i lokalnym. Aby zachować 
rynek wewnętrzny, uprawa została uznana 
za kwestię o istotnym wymiarze 
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lokalnym/regionalnym, w odróżnieniu od 
kwestii związanych z wprowadzaniem do 
obrotu lub przywozem GMO, które to 
kwestie powinny być nadal regulowane na 
szczeblu UE. Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE 
państwa członkowskie powinny więc mieć
możliwość przyjmowania przepisów 
dotyczących efektywnej uprawy GMO na 
swoim terytorium po prawnym 
zatwierdzeniu GMO w zakresie ich 
wprowadzenia do obrotu w UE.

lokalnym/regionalnym/terytorialnym i za 
kwestię o istotnym znaczeniu dla 
samostanowienia państw członkowskich, 
w odróżnieniu od kwestii związanych 
z wprowadzaniem do obrotu lub 
przywozem GMO, które to kwestie 
powinny być nadal regulowane na szczeblu 
UE. Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie powinny więc mieć 
możliwość przyjmowania wiążących 
przepisów prawnych dotyczących 
efektywnej uprawy GMO na swoim 
terytorium po prawnym zatwierdzeniu 
GMO w zakresie ich wprowadzenia do 
obrotu w UE.

Or. en

Poprawka 28
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
elastyczności co do decydowania, czy chcą 
one uprawiać GMO na swoim terytorium, 
bez zmieniania unijnego systemu 
zatwierdzania GMO. Ten system zezwoleń 
powinien pozostać jedyną podstawą 
naukowej oceny zagrożeń dla zdrowia 
i środowiska, funkcjonującą równolegle 
ze środkami, które państwa członkowskie
muszą przyjąć przez zastosowanie art. 26a 
dyrektywy 2001/18/WE, zmienionej 
niniejszym rozporządzeniem, w celu 
zapobieżenia niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach.

Or. en
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Poprawka 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobligowane przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE wewnątrz kraju i poza jego 
granicami w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

Or. en

Uzasadnienie

Środki zapobiegające zanieczyszczeniom muszą być obowiązkowe dla państw członkowskich, 
aby chronić rolników i producentów niestosujących GMO przed zanieczyszczeniem ich upraw 
takimi organizmami.

Poprawka 30
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
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zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobligowane przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE wewnątrz kraju i poza jego 
granicami w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

Or. en

Poprawka 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobligowane przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 7 złożoną przez sprawozdawczynię. Ewentualna uprawa 
GMO nie powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla rolników prowadzących 
uprawy konwencjonalne lub ekologiczne. Obowiązkiem państw członkowskich powinno być 
zatem przyjmowanie środków mających na celu zapobieganie występowaniu GMO w innych 
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produktach, które to środki zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 26a są obecnie dobrowolne.

Poprawka 32
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach.

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Ta swoboda 
działania państw członkowskich nie może 
prowadzić do zakłóceń konkurencji 
między rolnikami w poszczególnych 
państwach członkowskich Unii i między 
poszczególnymi metodami uprawy 
(ekologiczną, konwencjonalną, 
z wykorzystaniem GMO itd.). 

Or. de

Poprawka 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 

(6) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
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zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO w 
innych produktach.

zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania unijnego systemu zatwierdzania 
GMO i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są upoważnione przez 
zastosowanie art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO w 
innych produktach. Ten margines swobody 
przyznany państwom członkowskim nie 
powinien powodować zakłóceń 
konkurencji między rolnikami 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO. Powinno to dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie z 
dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy GMO w oparciu o indywidualną 
ocenę każdego przypadku na swoim 
terytorium lub jego części, i 
odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO, o ile środki te są przyjęte i 
publicznie dostępne wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
gospodarczym, w tym hodowcom, w 
stosownym czasie przed rozpoczęciem 
okresu wegetacyjnego. Środki te nie 
powinny być sprzeczne z celem 
harmonizacji ustawodawstwa państw 
członkowskich, o którym mowa w 
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uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych w 
produktach oraz ich plonów. Podobnie nie 
powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.

dyrektywie 2001/18/WE oraz w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003.
Możliwość przyjmowania tych środków 
powinna dotyczyć także zmodyfikowanych 
genetycznie odmian nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin oraz, w 
szczególności, zgodnie z dyrektywami 
2002/53/WE i 2002/55/WE. Środki 
powinny odnosić się jedynie do uprawy 
GMO, a nie do swobodnego obrotu i 
przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych w 
produktach oraz ich plonów. Podobnie nie 
powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Krajowe środki ograniczające powinny być powiązane z poszczególnymi uprawami, gdyż 
różne GMO są źródłem różnych zagrożeń i korzyści dla poszczególnych regionów. Ponadto 
podjęta na szczeblu krajowym decyzja zakazująca nie może zakłócać ekonomicznej 
równowagi gospodarstw rolnych. Rolnicy mogli podpisać umowy na dostawy z zakładami 
przetwórczymi przed wprowadzeniem zakazów i nieprzestrzeganie tych umów może mieć 
poważne skutki finansowe dla gospodarstw rolnych.

Poprawka 35
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO. Powinno to dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie 
z dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 
uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych 
w produktach oraz ich plonów. Podobnie 
nie powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO w oparciu o osobną ocenę każdego 
przypadku na swoim terytorium lub jego 
części, o ile środki te są przyjęte i szeroko 
udostępnione wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, w tym hodowcom, 
przynajmniej na sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, 
a także do odpowiedniego zmieniania tych 
środków według uznania. Środki te 
powinny być oparte na podstawach innych 
niż elementy wzięte pod uwagę 
w zharmonizowanym pakiecie przepisów 
Unii, które przewidują już uwzględnianie 
w procedurach zagrożeń, jakie mogą 
stanowić dla zdrowia i środowiska 
naturalnego GMO przeznaczone do 
uprawy. Powinno to dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie 
z dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 
uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych 
w produktach oraz ich plonów. Podobnie 
nie powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.

Or. en
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Poprawka 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO. Powinno to dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie 
z dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 
uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych 
w produktach oraz ich plonów. Podobnie 
nie powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się 
przypadkowe lub technicznie 
nieuniknione ślady GMO zatwierdzonych 
w UE.

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych
GMO. W rzeczywistości prowadzenie 
uprawy jest ściśle powiązane 
z przeznaczeniem gruntów oraz z ochroną 
fauny i flory, a w odniesieniu do tych 
kwestii państwa członkowskie zachowują 
znaczne uprawnienia. Terytoria krajowe 
charakteryzują się dużą różnorodnością 
ekosystemów. Wszelkie oddziaływanie na 
te ekosystemy, w szczególności wywołane 
ewentualną zmianą praktyk rolniczych, 
może mieć również konsekwencje dla 
zdrowia. Możliwość przyjęcia tych 
środków powinna dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie 
z dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 
uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych 
w produktach oraz ich plonów.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 4 złożoną przez sprawozdawczynię. Stosowanie zasady 
pomocniczości i zaleceń w kwestii „współistnienia” Komisja uzasadnia zróżnicowaniem 
praktyk rolnych między państwami członkowskimi i na ich terenie. Terytoria krajowe 
charakteryzują się dużą różnorodnością ekosystemów. Zmiana praktyk rolniczych 
spowodowana uprawą GMO może również oddziaływać na zdrowie.

Poprawka 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia i 
środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne 
z odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności 
w ramach Światowej Organizacji Handlu.

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym.
Argumenty przedstawione przez państwa 
członkowskie mogą obejmować 
uwzględnienie skutków środowiskowych 
lub zdrowotnych będących uzupełnieniem 
tych, które obejmuje już ocena ryzyka 
określona w części C dyrektywy 
2001/18/WE, i mogą w związku z tym 
obejmować, przynajmniej częściowo, 
uwzględnienie danych naukowych 
związanych ze skutkami środowiskowymi 
na poziomie krajowym, lokalnym lub 
regionalnym dla środowisk przyjmujących 
lub odnosić się do utrzymywania się 
wątpliwości natury naukowej w zakresie 
skutków dla środowiska lub dla zdrowia, 
badanych w trakcie procesu oceny ryzyka, 
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albo do braku lub niewystarczającej ilości 
danych na temat potencjalnych 
negatywnych skutków. Argumenty te 
mogą również być zależne od czynników 
bezpośrednio niezwiązanych z oceną 
ryzyka, lecz powiązanych z zarządzaniem 
ryzykiem lub z innymi krajowymi 
strategiami politycznymi. Argumenty 
przedstawione przez państwa 
członkowskie mogą również obejmować 
m.in. ryzyko wystąpienia odporności 
chwastów lub organizmów docelowych 
albo inwazyjności danej rośliny, 
zapobieganie negatywnym dla środowiska 
lub zdrowia skutkom niezrównoważonych 
praktyk rolniczych lub ochronę 
i utrzymywanie praktyk rolniczych, które 
sprzyjają zachowaniu stabilności 
ekosystemów. Argumenty te mogą również 
obejmować m.in. względy społeczno-
gospodarcze, takie jak praktyczna 
możliwość przyjęcia i koszt środków 
przewidzianych w art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobiegania 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach i rozdrobnieniu 
terytorium, zmiany w praktykach 
rolniczych związane z systemami 
własności intelektualnej lub cele polityki 
społecznej, takie jak ochrona 
różnorodności lub specyfiki praktyk 
rolniczych. Środki te powinny być także 
zgodne z Traktatami, w szczególności jeśli 
chodzi o zasadę niedyskryminacji 
pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 
produktami oraz o art. 34 i 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
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intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Poprawka 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia 
i środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne 
z odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności 
w ramach Światowej Organizacji Handlu.

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
będących uzupełnieniem lub różniących 
się od względów ocenionych już na 
podstawie zharmonizowanych przepisów 
Unii. Argumenty przedstawione przez 
państwa członkowskie mogą obejmować 
uwzględnienie skutków środowiskowych 
będących uzupełnieniem tych, które 
obejmuje już ocena ryzyka określona 
w części C dyrektywy 2001/18/WE, albo 
inne istotne czynniki, takie jak: brak lub 
niewystarczająca ilość danych 
dotyczących możliwych niekorzystnych 
skutków GMO dla ekosystemów lub 
zdrowia publicznego w danym państwie 
członkowskim; inwazyjność lub trwałość 
upraw zmodyfikowanych genetycznie; 
argumenty odnoszące się do zmian 
w praktykach rolniczych związanych 
z uprawą GMO i powodujących 
negatywne skutki dla środowiska lub 
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zdrowia; argumenty uzasadniające 
utrzymywanie i rozwój praktyk rolniczych, 
które oferują najlepsze połączenie 
produkcji z równowagą ekosystemu, lub 
występowanie praktyk alternatywnych 
wobec uprawy GMO, o lepszych wynikach 
technicznych, gospodarczych 
i środowiskowych. Środki te powinny być 
także zgodne z Traktatami, 
w szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy krajowymi 
i zagranicznymi produktami oraz o art. 34 
i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również powinny być 
zgodne z odpowiednimi 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby mieć uzasadnienie istotne pod względem prawnym, państwa członkowskie muszą mieć 
prawo do uzasadnienia zakazu lub ograniczenia uprawy GMO ze względu na skutki dla 
środowiska lub zdrowia, mogące wynikać z zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu.

Poprawka 39
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
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terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia 
i środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne 
z odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności
w ramach Światowej Organizacji Handlu.

terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym.
Środki te mogą opierać się na podstawach 
odnoszących się do skutków dla 
środowiska lub zdrowia, które mogą 
wyniknąć z zamierzonego uwolnienia lub 
wprowadzenia do obrotu GMO i które są 
uzupełniające w stosunku do czynników 
badanych w trakcie procesu oceny ryzyka, 
przeprowadzonej zgodnie z częścią C 
dyrektywy 2001/18/WE, albo które nie 
zostały uwzględnione lub nie zostały 
odpowiednio uregulowane w ramach tej 
oceny. Krajowe środki mogą być oparte 
między innymi na następujących 
podstawach: brak lub niewystarczająca 
ilość danych na temat potencjalnych 
negatywnych skutków GMO dla 
środowiska lub zdrowia publicznego 
w danym państwie członkowskim albo 
utrzymujące się wątpliwości natury 
naukowej, dotyczące możliwych skutków 
dla środowiska lub zdrowia, zbadanych 
w ramach oceny ryzyka zgodnie z częścią 
C dyrektywy 2011/18/WE; zapobieganie 
negatywnym skutkom dla środowiska lub 
zdrowia, spowodowanym przez praktyki 
rolnicze związane z uprawą GMO; 
ochrona ekologicznie zrównoważonych 
praktyk rolniczych sprzyjających poprawie 
żyzności gleby oraz różnorodności 
biologicznej. Środki krajowe mogą być 
również oparte na innych istotnych 
czynnikach, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO. Środki te 
powinny być także zgodne z Traktatami, 
w szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy krajowymi 
i zagranicznymi produktami oraz o art. 34 
i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również powinny być 
zgodne z odpowiednimi 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia środkom krajowym solidnej podstawy prawnej państwa członkowskie 
mają możliwość przyjmowania środków krajowych z przyczyn związanych z ochroną 
środowiska lub zdrowia czy z innymi istotnymi czynnikami dotyczącymi zamierzonego 
uwolnienia GMO do środowiska.

Poprawka 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, i 
sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia i 
środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne z 
Traktatami, w szczególności jeśli chodzi o 
zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności w 
ramach Światowej Organizacji Handlu.

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu Unii nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, i 
sytuacja ta nie powinna ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy GMO w oparciu o
indywidualną ocenę każdego przypadku
na całym swoim terytorium lub jego części 
ze względów związanych z interesem 
publicznym, uzasadnionych naukowo i 
innych niż te ocenione z tytułu
zharmonizowanych przepisów Unii, w 
których już przewidziano procedury 
pozwalające na uwzględnienie ryzyka dla 
zdrowia i środowiska ze strony GMO do 
uprawy. Należy dokonać wcześniejszej 
oceny wpływu mającej na celu ukazanie 
konieczności i proporcjonalności tych 
środków. Motywy te muszą być 
uzależnione od czynników związanych z 
zarządzaniem ryzykiem lub z innymi 
obszarami polityki krajowej. Środki te 
powinny być zgodne z Traktatami, w 
szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy krajowymi i 
zagranicznymi produktami oraz o art. 34 i 
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36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również powinny być 
zgodne z odpowiednimi 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu. Środki te powinny być 
poza tym zgodne z zasadą 
proporcjonalności, a także przestrzegać 
swobody wyboru rolników i konsumentów. 
Aby osiągnąć ten ostatni cel, należy 
ograniczyć do trzech lat ważność środków 
przyjętych przez państwa członkowskie i 
uzależnić ich przedłużenie od 
przeprowadzenia kolejnej oceny wpływu 
wykazującej, że są one konieczne i 
proporcjonalne. Do Komisji będzie 
należała ocena konieczności ustalenia 
wartości progowych oznakowania śladów 
GMO w nasionach konwencjonalnych na 
możliwie niskim poziomie, który byłby 
realistyczny, proporcjonalny i 
funkcjonalny dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Wybór zakazu na szczeblu krajowym musi się opierać na innych obszarach oceny niż te 
prowadzone przez EFSA. W przeciwnym przypadku oznaczałoby to po prostu 
zakwestionowanie rynku wewnętrznego, co umożliwiłoby różnorodną interpretację na 
szczeblach krajowych tej samej oceny zatwierdzonej na szczeblu wspólnotowym. Należałoby 
się spodziewać nowych skarg w obrębie WTO. Ponadto wprowadzenie progów tolerancji 
wydaje się niemożliwe do uniknięcia, żeby zagwarantować ochronę interesów ekonomicznych 
wszystkich i zachować w ten sposób zasadę swobody wyboru.

Poprawka 41
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
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zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia 
i środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne 
z odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności 
w ramach Światowej Organizacji Handlu.

zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, 
i sytuacja ta nie może ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia 
i środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Prowadzenie uprawy jest ściśle 
powiązane z przeznaczeniem gruntów oraz 
z ochroną flory i fauny, a w odniesieniu 
do tych kwestii państwa członkowskie 
zachowują znaczne uprawnienia; biorąc 
pod uwagę, że terytoria krajowe 
charakteryzują się dużą różnorodnością 
ekosystemów i że wszystkie skutki dla 
ekosystemów mogą również mieć 



PE460.799v02-00 32/81 AM\861210PL.doc

PL

konsekwencje zdrowotne, państwa 
członkowskie powinny mieć prawo do 
ograniczenia lub zakazania uprawy GMO 
na swoim terytorium z powodów 
związanych z oddziaływaniem na 
środowisko lub zdrowie lub z uwagi na 
inne istotne czynniki, które są 
uzupełnieniem czynników badanych 
w trakcie procesu oceny ryzyka, 
przeprowadzonej zgodnie z częścią C 
dyrektywy 2001/18/WE, albo które nie 
zostały uwzględnione lub nie zostały 
odpowiednio uregulowane w ramach tej 
oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić oparcie ewentualnych krajowych zakazów 
dotyczących GMO na kryteriach zdrowotnych lub środowiskowych.

Poprawka 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ograniczenie lub zakazanie uprawy 
konkretnych GMO przez państwa 
członkowskie w żaden sposób nie 
zapobiega stosowaniu zatwierdzonych 
GMO przez inne państwa członkowskie, 
ani tego stosowania nie ogranicza.

Or. en
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Poprawka 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Od początku istnienia rolnictwa w 
Europie nie pojawił się żaden gatunek 
rośliny rolniczej, który by atakował 
ekosystemy lub powodował szkody w 
środowisku naturalnym lub 
ekosystemach, w przeciwieństwie do szkód 
powodowanych przez użytkowanie gruntu 
do celów rolniczych.

Or. es

Poprawka 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Nowe techniki analizy oceny ryzyka 
genetycznego wykluczają możliwość 
poziomego transferu genów roślinnych 
lub zwierzęcych do organizmów 
konsumentów, co stanowi naukowy 
dowód, że gatunki roślin rolniczych nie są 
podatne na inwazję genetyczną i 
gwarantuje bezpieczeństwo żywności. 
Naukowym wyjaśnieniem tych wyników 
jest fakt, że wszystkie istniejące układy 
trawienne zostały tak pomyślane, aby
przekształcać biopolimery (tłuszcze, 
białka, kwasy nukleinowe i węglowodany) 
w monomery (odpowiednio w kwasy 
tłuszczowe, aminokwasy, nukleotydy i 
cukry) w celu ich przyswojenia przez 
organizm.    

Or. es
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Poprawka 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
powoływania się na inne względy niż 
naukowa ocena ryzyka dla zdrowia 
i ryzyka środowiskowego w celu zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium. 
Ponadto jeden z celów dyrektywy 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, jakim jest umożliwienie 
Komisji rozważenia przyjęcia wiążących 
aktów prawnych na poziomie UE, nie 
mógłby być spełniony poprzez 
systematyczne notyfikacje o środkach 
państw członkowskich zgodnie z tą 
dyrektywą. Co więcej, skoro środki, które 
państwa członkowskie mogą przyjąć na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, nie 
mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
ograniczania lub zakazania uprawy GMO 
na swoim terytorium z przyczyn 
dotyczących skutków dla środowiska 
naturalnego lub zdrowia, które mogą 
wynikać z zamierzonego uwolnienia lub 
wprowadzenia do obrotu GMO albo 
z innych istotnych czynników. Ponadto 
jeden z celów dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
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przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
zakazania uprawy GMO na swoim 
terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
ograniczenia lub zakazania uprawy GMO 
na swoim terytorium w oparciu o skutki 
środowiskowe lub zdrowotne albo inne 
istotne czynniki, które mogą wynikać 
z zamierzonego uwolnienia GMO i które 
są uzupełnieniem czynników badanych 
w trakcie procesu oceny ryzyka, 
przeprowadzonej zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy, albo które nie zostały 
uwzględnione lub nie zostały odpowiednio 
uregulowane w ramach tej oceny. Ponadto 
jeden z celów dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
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zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić oparcie ewentualnych krajowych zakazów 
dotyczących GMO na kryteriach zdrowotnych lub środowiskowych.

Poprawka 48
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
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przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
zakazania uprawy GMO na swoim 
terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
ograniczenia lub zakazania uprawy GMO 
na swoim terytorium w oparciu o czynniki 
środowiskowe lub inne istotne czynniki, 
które mogą wynikać z zamierzonego 
uwalniania GMO do środowiska lub 
wprowadzania ich do obrotu, jeśli 
czynniki te nie zostały uwzględnione 
w zharmonizowanej procedurze 
przewidzianej w części C dyrektywy 
2001/18/WE lub nie zostały tam 
odpowiednio uregulowane. Ponadto jeden 
z celów dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 



PE460.799v02-00 38/81 AM\861210PL.doc

PL

na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 49
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu
zakazania uprawy GMO na swoim 
terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości ograniczenia lub zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium 
w oparciu o czynniki środowiskowe lub 
inne istotne czynniki, które nie zostały 
uwzględnione w zharmonizowanej 
procedurze przewidzianej w części C 
dyrektywy 2001/18/WE. Ponadto jeden 
z celów dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
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powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
zakazania uprawy GMO na swoim 
terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na względy, 
które są uzupełnieniem czynników 
związanych z naukową oceną ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego lub 
różnią się od nich, w celu zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium, lub 
które nie zostały odpowiednio 
uwzględnione w ocenie ryzyka. Ponadto 
jeden z celów dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
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z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 6 złożoną przez sprawozdawczynię.

Poprawka 51
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
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harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
powoływania się na inne względy niż 
naukowa ocena ryzyka dla zdrowia i 
ryzyka środowiskowego w celu zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium. 
Ponadto jeden z celów dyrektywy 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, jakim jest umożliwienie 
Komisji rozważenia przyjęcia wiążących 
aktów prawnych na poziomie UE, nie 
mógłby być spełniony poprzez 
systematyczne notyfikacje o środkach 
państw członkowskich zgodnie z tą 
dyrektywą. Co więcej, skoro środki, które 
państwa członkowskie mogą przyjąć na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, nie 
mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. Z 
tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
powoływania się na względy będące 
uzupełnieniem tych związanych z 
naukową oceną ryzyka dla zdrowia i 
ryzyka środowiskowego lub różniące się 
od nich w celu zakazania uprawy GMO na 
swoim terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje o 
środkach państw członkowskich zgodnie z 
tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. Z 
tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. ro
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Poprawka 52
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
zakazania uprawy GMO na swoim 
terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy 
w państwach członkowskich, ale 
przyznanie państwom członkowskim 
elastyczności w powoływaniu się na inne 
względy niż naukowa ocena ryzyka dla 
zdrowia i ryzyka środowiskowego w celu 
ograniczenia lub zakazania uprawy GMO 
na swoim terytorium z myślą o ułatwieniu 
procesu podejmowania decyzji 
dotyczących kwestii GMO w Unii. Ponadto 
jeden z celów dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w zakresie 
norm i przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje 
o środkach państw członkowskich zgodnie 
z tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. 
Z tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
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członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 53
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Obawy dotyczące zdrowia, wyrażane 
przez państwa członkowskie, powinny być 
w pełni i niezwłocznie uwzględniane przez 
EFSA i Komisję w ramach 
obowiązujących przepisów.

Or. en

Poprawka 54
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Nakładane przez państwa 
członkowskie ograniczenia lub wydawane 
przez nie zakazy uprawy GMO nie 
powinny przeszkadzać w prowadzeniu 
badań biotechnologicznych pod 
warunkiem przestrzegania podczas takich 
badań wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa.

Or. en



PE460.799v02-00 44/81 AM\861210PL.doc

PL

Poprawka 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1) artykuł 22 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 22
Swobodny obrót
Bez uszczerbku dla przepisów art. 23 lub 
art. 26b państwa członkowskie nie mogą 
zakazywać, ograniczać ani utrudniać 
wprowadzenia do obrotu GMO 
w charakterze lub w składzie 
produktów, które są zgodne z 
wymaganiami ustanowionymi w 
niniejszej dyrektywie.”

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 22 nie powinien wykluczać możliwości przyjmowania przez państwa członkowskie 
przepisów w sprawie ograniczenia lub zakazu uprawy GMO na swoim terytorium, zgodnie 
z nowym art. 26b.

Poprawka 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1a) w art. 25 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„4a. Bez zbędnego uszczerbku dla 
ochrony praw własności intelektualnej nie 
ogranicza się ani nie utrudnia dostępu do 
materiałów niezbędnych do 
samodzielnych badań nad potencjalnymi 
zagrożeniami związanymi z GMO, takimi 
jak materiał siewny.”

Or. en

Uzasadnienie

Rada ds. Środowiska Naturalnego stwierdziła w grudniu 2008 r., że „niezależni naukowcy 
powinni otrzymać dostęp do wszystkich istotnych materiałów nienaruszający praw własności 
intelektualnej”. Obecnie niezależni naukowcy często nie mogą prowadzić badań naukowych 
nad odmianą genetycznie zmodyfikowaną, ponieważ dostęp do materiału zmodyfikowanego 
genetycznie jest ograniczony, a rolnicy mają zakaz przekazywania takich materiałów do 
celów badawczych. Aby państwa członkowskie mogły zbadać zgodność danej genetycznie 
zmodyfikowanej odmiany z konkretnym środowiskiem przyjmującym, dostęp do genetycznie 
zmodyfikowanych materiałów nie może być ograniczony.

Poprawka 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1b) artykuł 28 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie właściwe środki w celu 
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uniknięcia niezamierzonego 
występowania GMO w innych
produktach na swoim terytorium oraz na 
terytorium innych państw 
członkowskich.”

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 7 złożoną przez sprawozdawczynię. Ewentualna uprawa GMO nie 
powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla rolników prowadzących uprawy 
konwencjonalne lub ekologiczne. Obowiązkiem państw członkowskich powinno być zatem 
przyjmowanie środków mających na celu zapobieganie występowaniu GMO w innych 
produktach, które to środki zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 26a są obecnie dobrowolne. 
Środki takie muszą również zapewniać unikanie zanieczyszczeń w ościennych państwach 
członkowskich, zwłaszcza w regionach przygranicznych.

Poprawka 58
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1) artykuł 26a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie właściwe środki w celu 
uniknięcia niezamierzonego 
występowania GMO w innych
produktach w granicach swego państwa 
oraz na terytorium innych państw 
członkowskich.”

Or. en
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Uzasadnienie

Środki zapobiegające zanieczyszczeniom muszą być obowiązkowe dla państw członkowskich 
w celu uniknięcia zanieczyszczenia, zwłaszcza na granicy dwóch państw członkowskich.

Poprawka 59
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1) artykuł 26a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieganie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych 
produktach w granicach swego państwa 
i poza nimi.”

Or. en

Poprawka 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1) artykuł 26a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
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„1. Państwa członkowskie przyjmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieganie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych 
produktach w granicach swego państwa 
i poza nimi.”

Or. en

Uzasadnienie

Środki zapobiegające zanieczyszczeniom muszą być obowiązkowe dla państw członkowskich, 
aby chronić rolników i producentów żywności niestosujących GMO przed zanieczyszczeniem 
ich upraw takimi organizmami występującymi w granicach państwa i poza nimi. Środki 
zapobiegające zanieczyszczeniom są obecnie na mocy art. 26a dyrektywy 2001/18/WE jedynie 
dobrowolne, co prowadzi do sytuacji, w której państwa członkowskie mogą nie zapewniać 
swoim rolnikom i producentom ochrony przed zanieczyszczeniami wywołanymi przez GMO.

Poprawka 61
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1) artykuł 26a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych
produktach.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zanieczyszczenia upraw konwencjonalnych organizmami genetycznie 
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zmodyfikowanymi konieczne jest zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia 
niezbędnych środków. Warunkiem współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych 
i konwencjonalnych jest wprowadzenie w UE minimalnych stref buforowych. Dlatego wzywa 
się Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie unikania niezamierzonego zanieczyszczenia 
na terytorium państwa członkowskiego lub na terytorium sąsiednich państw członkowskich.

Poprawka 62
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
(-1a) artykuł 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Komisja przedstawia wniosek 
w sprawie ustanowienia minimalnych 
stref buforowych między polami upraw 
genetycznie zmodyfikowanych i upraw 
konwencjonalnych (niezmodyfikowanych 
genetycznie), aby uniknąć 
niezamierzonego zanieczyszczenia 
organizmami zmodyfikowanymi 
genetycznie na terytorium danego 
państwa członkowskiego lub ościennych 
państw członkowskich.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zanieczyszczenia upraw konwencjonalnych organizmami genetycznie 
zmodyfikowanymi konieczne jest zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia 
niezbędnych środków. Warunkiem współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych 
i konwencjonalnych jest wprowadzenie w UE minimalnych stref buforowych. Dlatego wzywa 
się Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie unikania niezamierzonego zanieczyszczenia 
na terytorium danego państwa członkowskiego lub na terytorium ościennych państw 
członkowskich.
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Poprawka 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, na całym swoim
terytorium lub na jego części, pod 
warunkiem że:

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki, w oparciu o osobną ocenę każdego 
przypadku, ograniczające lub zakazujące 
uprawy poszczególnych rodzajów GMO 
zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, na całym swoim 
terytorium lub na jego części, pod 
warunkiem że:

Or. en

Poprawka 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1  
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 i 
zawierających zmodyfikowane genetycznie 

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy GMO zatwierdzonych zgodnie z 
częścią C niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 i 
zawierających zmodyfikowane genetycznie 
odmiany wprowadzone do obrotu zgodnie 



AM\861210PL.doc 51/81 PE460.799v02-00

PL

odmiany wprowadzone do obrotu zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem UE w 
zakresie wprowadzania do obrotu nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin, na 
całym swoim terytorium lub na jego części, 
pod warunkiem że:

z odpowiednim prawodawstwem Unii w 
zakresie wprowadzania do obrotu nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin, w 
oparciu o osobną ocenę każdego 
przypadku, na całym swoim terytorium lub 
na jego części, pod warunkiem że:

Or. fr

Uzasadnienie

Krajowe środki ograniczające powinny być powiązane z poszczególnymi uprawami, gdyż 
różne GMO są źródłem różnych zagrożeń i korzyści dla poszczególnych regionów, a nie 
wszystkie uprawy są zapylane w ten sam sposób.

Poprawka 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub 
z rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, na całym swoim 
terytorium lub na jego części, pod 
warunkiem że:

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy GMO zatwierdzonych zgodnie 
z częścią C niniejszej dyrektywy lub 
z rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, w oparciu 
o osobną ocenę każdego przypadku, na 
całym swoim terytorium lub na jego części, 
pod warunkiem że:

Or. en
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Poprawka 66
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub 
z rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, na całym swoim
terytorium lub na jego części, pod 
warunkiem że:

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy poszczególnych GMO 
zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub 
z rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 
i zawierających zmodyfikowane 
genetycznie odmiany wprowadzone do 
obrotu zgodnie z odpowiednim 
prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, na częściach 
swego terytorium, pod warunkiem że:

Or. en

Poprawka 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO 
lub wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na:
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Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię. Jako uzasadnienia ograniczania 
uprawy nie należy wykluczać względów środowiskowo-zdrowotnych.

Poprawka 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) podstawach odnoszących się do skutków 
dla środowiska lub zdrowia, które mogą 
wynikać z zamierzonego uwolnienia lub 
wprowadzenia do obrotu GMO i które są 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
lub zdrowotnych badanych w trakcie 
procesu oceny ryzyka, przeprowadzonej 
zgodnie z częścią C niniejszej dyrektywy, 
albo nie zostały odpowiednio uregulowane 
w ramach tej oceny; lub

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię. Zharmonizowana ocena ryzyka 
może nie uwzględniać wszystkich możliwych skutków uprawy GMO w poszczególnych 
regionach i ekosystemach. Państwa członkowskie mogą być lepiej przygotowane do oceny 
dotyczących ich terytorium zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia.

Poprawka 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
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Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) utrzymywaniu się wątpliwości natury 
naukowej w zakresie skutków 
środowiskowych i zdrowotnych badanych 
w trakcie procesu oceny ryzyka, 
przeprowadzonej zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy; lub

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię. W razie utrzymywania się 
wątpliwości natury naukowej dotyczących zagrożeń państwa członkowskie muszą mieć prawo 
do ograniczenia lub zakazania uprawy GMO na swoim terytorium.

Poprawka 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) braku lub niewystarczającej ilości 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla terytorium państwa członkowskiego 
lub jego bioróżnorodności czy ludności; 
lub

Or. en
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Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię.

Poprawka 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt iv) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) podstawach odnoszących się do 
zapobiegania wytworzeniu się odporności 
chwastów i szkodników na środki 
chwastobójcze; lub

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 5 złożoną przez sprawozdawczynię. Stwierdzono naukowo, że uprawa 
zmodyfikowanych genetycznie roślin odpornych na środki chwastobójcze sprzyja wytwarzaniu 
się odporności chwastów. Dane z USA pokazują, że chwasty, które uodporniły się na niektóre 
środki chwastobójcze, plenią się na milionach hektarów użytków rolnych. Należy zatem 
umożliwić państwom członkowskim ograniczenie lub zakazanie uprawy GMO z takich 
powodów.

Poprawka 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt v) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) podstawach odnoszących się do 
inwazyjności lub trwałości danej odmiany 
zmodyfikowanej genetycznie albo do 
możliwości krzyżowania się z roślinami 
uprawianymi w kraju czy roślinami dziko 
rosnącymi; lub

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 5 złożoną przez sprawozdawczynię. Państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość ograniczenia lub zakazania uprawy roślin, które są wysoce problematyczne pod 
względem inwazyjności, trwałości czy ewentualnego krzyżowania się z roślinami miejscowymi 
(takich jak rzepak).

Poprawka 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt vi) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vi) podstawach odnoszących się do 
zapobiegania negatywnym dla środowiska 
i zdrowia skutkom niezrównoważonych 
praktyk rolniczych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Dowody pokazują, że uprawa GMO jest powiązana z pewnymi wysoce intensywnymi 
praktykami rolniczymi, co może prowadzić do wzrostu stosowania środków chwastobójczych, 
do utraty różnorodności biologicznej i do degradacji gleby. Do wykazu należy zatem dodać 
podstawy odnoszące się do niezrównoważonych praktyk rolniczych.
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Poprawka 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt vii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vii) podstawach odnoszących się do 
ochrony i utrzymywania praktyk 
rolniczych, które zachowują stabilność 
ekosystemów, do utrzymywania 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub do 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych; lub

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię, wraz z uwzględnieniem wniosków 
zgłoszonych przez służby Komisji.

Poprawka 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a) – punkt viii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

viii) innych argumentach, które mogą 
obejmować m.in. zmiany w praktykach 
rolniczych, przeznaczenie gruntów, 
zagospodarowanie przestrzenne, skutki 
społeczno-gospodarcze, bądź na innych 
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istotnych czynnikach;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 złożoną przez sprawozdawczynię.

Poprawka 76
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia i 
środowiska, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na:

i) podstawach związanych ze skutkami 
środowiskowymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, będących 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
badanych podczas oceny niekorzystnych 
skutków dla środowiska zgodnie z częścią 
C niniejszej dyrektywy;

ii) braku lub niewystarczającej ilości 
danych albo występowaniu wysoce 
sprzecznych danych dotyczących 
możliwych niekorzystnych skutków 
uwolnienia GMO dla środowiska 
naturalnego danego państwa 
członkowskiego, w tym dla jego 
bioróżnorodności; lub
iii) innych argumentach, które mogą 
obejmować m.in. zmiany w praktykach 
rolniczych, przeznaczenie gruntów, 
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zagospodarowanie przestrzenne, skutki 
społeczno-gospodarcze, bądź na innych 
istotnych czynnikach;

Or. en

Poprawka 77
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia i 
środowiska, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na:

i) podstawach związanych ze skutkami 
środowiskowymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, będącymi 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
badanych podczas oceny niekorzystnych 
skutków dla środowiska zgodnie z częścią 
C niniejszej dyrektywy; lub
ii) braku lub niewystarczającej ilości 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla terytorium państwa członkowskiego 
lub bioróżnorodności w tym państwie; ou
iii) innych podstawach, które mogą 
obejmować m.in. zmiany w praktykach 
rolnych, przeznaczenie gruntów, 
zagospodarowanie przestrzenne, 
konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego, skutki społeczno-
gospodarcze, bądź na innych 
uzasadnionych czynnikach;
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Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie poprawki 8 wniesionej przez sprawozdawczynię. Najważniejsza jest ochrona 
czystości materiału siewnego przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem przez GMO, a państwa 
członkowskie mogłyby odwołać się do konieczności zapewnienia czystości materiału siewnego 
w przypadku niektórych z ich ewentualnych środków, przynajmniej na niektórych obszarach.

Poprawka 78
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia i 
środowiska, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na:

i) podstawach związanych ze skutkami 
środowiskowymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, będących 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
badanych podczas oceny niekorzystnych 
skutków dla środowiska zgodnie z częścią 
C niniejszej dyrektywy; lub
ii) braku lub niewystarczającej ilości 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla terytorium danego państwa 
członkowskiego lub bioróżnorodności 
w tym państwie; lub
iii) innych argumentach dotyczących 
skutków środowiskowych stanowiących 
uzupełnienie powyższej analizy, które 
mogą obejmować m.in. zmiany 
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w praktykach rolniczych, przeznaczenie 
gruntów, zagospodarowanie przestrzenne, 
skutki społeczno-gospodarcze, bądź na 
innych istotnych czynnikach;

Or. en

Poprawka 79
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na podstawach 
dotyczących skutków dla środowiska lub 
zdrowia, które mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu i które są 
uzupełniające w stosunku do czynników 
badanych w trakcie procesu oceny ryzyka, 
przeprowadzonej zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy, albo które nie zostały 
uwzględnione lub nie zostały odpowiednio 
uregulowane w ramach tej oceny. 
Krajowe środki mogą być oparte między 
innymi na następujących podstawach:
(i) braku lub niewystarczającej ilości 
danych na temat potencjalnych 
negatywnych skutków GMO dla 
środowiska lub zdrowia publicznego 
w danym państwie członkowskim albo 
utrzymujących się wątpliwości natury 
naukowej, dotyczących możliwych 
skutków dla środowiska lub zdrowia, 
badanych w ramach oceny ryzyka zgodnie 
z częścią C niniejszej dyrektywy;
(ii) zapobieganiu negatywnym skutkom 
dla środowiska lub zdrowia, 
spowodowanym przez praktyki rolnicze 
związane z uprawą GMO;
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(iii) ochronie ekologicznie 
zrównoważonych praktyk rolniczych 
sprzyjających poprawie żyzności gleby 
oraz różnorodności biologicznej.
Środki krajowe mogą być również oparte 
na innych istotnych czynnikach, jakie 
mogą powstać na skutek zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia środkom krajowym solidnej podstawy prawnej państwa członkowskie 
mają możliwość przyjmowania środków krajowych z przyczyn związanych z ochroną 
środowiska lub zdrowia czy z innymi istotnymi czynnikami dotyczącymi zamierzonego 
uwolnienia GMO do środowiska.

Poprawka 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na podstawach 
związanych ze skutkami środowiskowymi, 
jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, będących 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
badanych podczas oceny niekorzystnych 
skutków dla środowiska zgodnie z częścią 
C niniejszej dyrektywy, albo też obejmują 
inne istotne czynniki, takie jak;

(i) brak lub niewystarczająca ilość danych 
dotyczących możliwych niekorzystnych 
skutków GMO dla ekosystemów lub 
zdrowia publicznego w danym państwie 
członkowskim;
(ii) inwazyjność i trwałość upraw 
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zmodyfikowanych genetycznie;
(iii) podstawy odnoszące się do zmian 
w praktykach rolniczych związanych 
z uprawą GMO i powodujących 
negatywne skutki dla środowiska lub 
zdrowia;
(iv) podstawy uzasadniające utrzymywanie 
i rozwój praktyk rolniczych, które oferują 
najlepsze połączenie produkcji 
z równowagą ekosystemu, lub 
występowanie praktyk alternatywnych 
w stosunku do uprawy GMO, o lepszych 
wynikach technicznych, gospodarczych 
i środowiskowych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby mieć uzasadnienie solidne pod względem prawnym, państwa członkowskie muszą mieć 
prawo do uzasadnienia zakazu lub ograniczenia uprawy GMO ze względu na skutki dla 
środowiska lub zdrowia, mogące wynikać z zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu.
Jako podstawa do przyjęcia środków krajowych muszą być dopuszczone szczególnie 
wątpliwości natury naukowej, jak również inwazyjność i trwałość upraw zmodyfikowanych 
genetycznie, które dominują w naturalnych siedliskach, stanowią zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej i nie mogą być wycofane ze środowiska naturalnego.

Poprawka 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 

a) środki te oparte są na podstawach 
związanych ze skutkami środowiskowymi 
lub zdrowotnymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO, 
albo też na innych istotnych czynnikach. 
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wprowadzenia ich do obrotu; Krajowe środki mogą być oparte między 
innymi na następujących podstawach:
– zapobieganiu wytworzeniu się 
odporności chwastów i szkodników na 
środki chwastobójcze, spowodowanemu 
zamierzonym uwolnieniem GMO;
– ochronie rolników przed wzrostem 
zależności od przedsiębiorstw 
posiadających patenty na zmodyfikowane 
genetycznie nasiona i odpowiednie środki 
chwastobójcze;
– zapobieganiu zmianie praktyk 
rolniczych, spowodowanych zamierzonym 
uwolnieniem GMO, skutkującym 
negatywnym oddziaływaniem na 
środowisko, zdrowie lub dotychczasowe 
praktyki rolnicze, które są bardziej 
zrównoważone ekologicznie;

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić oparcie ewentualnych krajowych zakazów 
dotyczących GMO na kryteriach zdrowotnych lub środowiskowych.

Poprawka 82
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na podstawach, które 
stanowią uzupełnienie lub są inne niż 
czynniki związane z oceną niekorzystnych 
skutków dla zdrowia i środowiska, jakie 
mogą powstać na skutek zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich do 
obrotu, obejmujących:
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(i) dodatkowe względy ochrony 
środowiska, które nie były przedmiotem 
oceny na mocy niniejszej dyrektywy;
(ii) względy uzasadniające utrzymywanie 
i rozwijanie praktyk rolniczych, które 
najskuteczniej łączą produkcję 
z trwałością ekosystemów;
(iii) względy dotyczące pojawienia się 
odporności lub inwazyjnych gatunków 
roślin;
(iv) względy związane z występowaniem 
praktyk alternatywnych w stosunku do 
uprawy GMO, o lepszych wynikach 
technicznych, gospodarczych 
i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach innych 
niż te związane z oceną niekorzystnych 
skutków dla zdrowia i środowiska, jakie 
mogą powstać na skutek zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich do 
obrotu;

a) środki te oparte są naukowo na 
podstawach innych niż te związane z 
prowadzoną zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE naukową oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia i 
środowiska, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

Środki te są uzasadnione następującymi 
motywami, mającymi związek z polityką 
krajową i/lub regionalną:
i) ochrona różnorodności upraw;
ii) niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia z powodu szczególnych 
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warunków geograficznych (np. bardzo 
małe wyspy, obszary górskie i/lub o dużej 
wartości naturalnej, niewielka 
powierzchnia obszaru państwa);
iii) brak danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla terytorium państwa członkowskiego 
lub bioróżnorodności danego regionu;

Or. fr

Poprawka 84
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na argumentach 
zgłoszonych przez państwa członkowskie, 
związanych ze skutkami środowiskowymi 
lub zdrowotnymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, albo też na 
innych istotnych czynnikach;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie otrzymują prawnie uzasadnione prawo ograniczenia lub zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium. Dlatego mogą przyjąć krajowe środki z przyczyn 
związanych z ochroną środowiska lub zdrowiem czy z innymi istotnymi aspektami związanymi 
z zamierzonym uwolnieniem GMO, dodatkowo czy też niezależnie od procesu oceny ryzyka, 
określonej w części C niniejszej dyrektywy. Ta ocena ryzyka nigdy nie może być 
wyczerpująca, zgodnie z wymogami załącznika II do dyrektywy 2001/18/WE.



AM\861210PL.doc 67/81 PE460.799v02-00

PL

Poprawka 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki te oparte są na podstawach 
innych niż te związane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
i środowiska, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

a) środki te oparte są na uzasadnionych 
i koniecznych podstawach leżących 
w interesie publicznym, które są należycie 
uzasadnione, proporcjonalne, 
niedyskryminujące i niezwiązane z oceną 
niekorzystnych skutków dla zdrowia i 
środowiska, jakie mogą powstać na skutek 
zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu;

Or. en

Poprawka 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te zapewniają należyte 
poszanowanie swobody wyboru dla 
rolników i konsumentów; oraz

Or. en
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Poprawka 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) środki te gwarantują należyte 
poszanowanie swobody wyboru rolników i 
konsumentów;

Or. fr

Uzasadnienie

Podstawowa zasada swobody wyboru przez rolników i konsumentów powinna być 
poszanowana, gdyż zagwarantuje to, że środki są proporcjonalne, interesy wszystkich 
podmiotów są uwzględnione, a debata toczy się w regionach, gdzie uprawia się GMO.

Poprawka 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a b) środki te nie powodują zakłóceń 
konkurencji między rolnikami 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 89
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te zapewniają 
niedyskryminowanie rolników, którzy 
chcą uprawiać GMO;

Or. en

Poprawka 90
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w przypadkach, gdy środki te dotyczą 
upraw, które są już zatwierdzone na 
szczeblu Unii, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby nie wystąpiły zbędne 
niekorzystne skutki dla rolników 
prowadzących takie uprawy zgodnie 
z prawem; w szczególności państwa 
członkowskie dopilnowują, aby rolnicy 
mieli dość czasu na dostosowanie i aby nie 
byli pociągani do odpowiedzialności –
z mocą wsteczną oraz przez co najmniej 
dwa lata po przyjęciu tych środków – za 
żadne aspekty będące wynikiem zmiany 
przepisów;

Or. en
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Poprawka 91
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w przypadkach, gdy środki te dotyczą 
upraw, które są już zatwierdzone na 
szczeblu Unii, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby rolnicy, którzy prowadzą 
uprawy GMO, mieli wystarczająco dużo 
czasu na dostosowanie i aby nie mogli być 
pociągani do odpowiedzialności z mocą 
wsteczną;

Or. en

Poprawka 92
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w przypadkach, gdy środki te dotyczą 
upraw, które są już zatwierdzone na 
szczeblu Unii, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby rolnicy, którzy 
prowadzili takie uprawy zgodnie 
z prawem, mieli dość czasu na 
zakończenie okresu wegetacji;

Or. en
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Poprawka 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) środki te służą realizacji celu, który 
nie może być osiągnięty przez wdrożenie 
środków dotyczących współistnienia 
upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz 
upraw konwencjonalnych 
i ekologicznych; oraz

Or. en

Poprawka 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te są przyjęte i publicznie 
dostępne wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, w tym hodowcom, 
przynajmniej dwanaście miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu wegetacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu zwiększenie pewności prawnej dla rolników przez zagwarantowanie, 
że ogólne otoczenie regulacyjne nie zmieni się zbyt blisko początku okresu wegetacyjnego. 
Powinno to umożliwić rolnikom zamawianie nasion i przygotowywanie pól bez ryzyka strat 
ekonomicznych spowodowanych nieprzewidzianym zakazem lub ograniczeniem używania 
nasion, które mieli zamiar wysiać.
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Poprawka 95
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) środki te są publicznie udostępniane 
przynajmniej na 12 miesięcy przed 
rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego;

Or. en

Poprawka 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te są przyjmowane i szeroko 
udostępniane wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, w tym hodowcom, 
przynajmniej na sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego; oraz

Or. en

Poprawka 97
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te są przyjmowane i szeroko 
udostępniane wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, w tym hodowcom, 
przynajmniej na sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu wegetacyjnego;

Or. en

Poprawka 98
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) środki te są przyjmowane i szeroko 
udostępniane wszystkim zainteresowanym 
podmiotom przed rozpoczęciem sezonu 
wegetacyjnego; 

Or. en

Poprawka 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) środki te były uprzednio przedmiotem 
oceny wpływu, która wykazała, że są one 
konieczne i proporcjonalne;

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby wzmocnić ważność prawną środków ograniczających lub zakazujących uprawy GMO, 
przyjętych przez państwa członkowskie, należałoby przeprowadzić uprzednio ocenę wpływu w 
celu wykazania, że rozważane środki są konieczne i proporcjonalne. W przypadku sporu 
przed WTO ocena wpływu ułatwiłaby obronę przyjętego środka.

Poprawka 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki te są poprzedzone pełną oceną 
wpływu przeprowadzoną przez Komisję, 
która ocenia ich możliwe skutki;

Or. en

Poprawka 101
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) środki te przyjmuje się 
z poszanowaniem lokalnych warunków 
rolniczych i rozwoju sytuacji w rolnictwie;

Or. en
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Poprawka 102
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a c) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) środki te przyjmuje się 
z poszanowaniem lokalnych tradycji 
rolniczych i kulturowych;

Or. en

Poprawka 103
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) środki te w żaden sposób nie 
zapobiegają stosowaniu zatwierdzonych 
GMO przez inne państwa członkowskie, 
które nie chcą ograniczać czy zakazywać 
ich uprawy, ani tego stosowania nie 
ograniczają;

Or. en

Poprawka 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera a d) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) środki te są przyjmowane na okres nie 
dłuższy niż trzy lata, a ich ważność może w 
stosownym przypadku zostać przedłużona 
po przeprowadzeniu kolejnej oceny 
wpływu wykazującej, że są one konieczne i 
proporcjonalne;

Or. fr

Poprawka 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są one zgodne z Traktatami. b) środki te są zgodne 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii oraz z Traktatami, a zwłaszcza 
z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są one zgodne z Traktatami. b) środki te są zgodne z Traktatami, 
w szczególności z zasadą 
proporcjonalności, oraz 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii.
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Or. en

Poprawka 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są one zgodne z Traktatami. b) środki te są zgodne z Traktatami, a także 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii.

Or. fr

Poprawka 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.”.

Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE państwa 
członkowskie, które zamierzają przyjąć 
uzasadnione środki na podstawie 
niniejszego artykułu, powiadamiają o tym 
pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję na trzy miesiące przed ich 
przyjęciem, w celach informacyjnych.”.

Or. en

Poprawka 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
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Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.

Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE państwa 
członkowskie, które zamierzają przyjąć 
uzasadnione środki na podstawie 
niniejszego artykułu, powiadamiają o tym 
pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję na trzy miesiące przed ich 
przyjęciem, w celach informacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić lepszą koordynację działań podejmowanych przez państwa członkowskie, 
zwłaszcza w zakresie współistnienia, ważne jest wprowadzenie wystarczającego terminu na 
poinformowanie innych państw członkowskich, szczególnie tych sąsiadujących z państwem 
członkowskim, które podjęło na szczeblu krajowym decyzję o zakazie uprawy danego GMO.

Poprawka 110
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc
przed ich przyjęciem, w celach 

Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE państwa 
członkowskie, które zamierzają przyjąć 
uzasadnione środki na podstawie 
niniejszego artykułu, powiadamiają o tym 
pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję na dwa miesiące przed ich 
przyjęciem, w celach informacyjnych.”.



AM\861210PL.doc 79/81 PE460.799v02-00

PL

informacyjnych.”.

Or. en

Poprawka 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc 
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.”.

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć środki na podstawie 
niniejszego artykułu, powiadamiają o tym 
pozostałe państwa członkowskie oraz 
Komisję na miesiąc przed ich przyjęciem, 
w celach informacyjnych.”.

Or. en

Uzasadnienie

Wyraz „uzasadnione” jest niepotrzebny. Jest to subiektywne i może niepotrzebnie ograniczać 
możliwości państw członkowskich.

Poprawka 112
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 26 ba
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Wartości progowe dla nasion
Komisja ustala wartości progowe dla 
oznakowania śladów GMO w nasionach 
konwencjonalnych na jak najniższym 
poziomie, który byłby realistyczny, 
proporcjonalny i funkcjonalny dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych.”

Or. en

Poprawka 113
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 26 ba
Wartości progowe dla nasion
Komisja ocenia konieczność ustalenia 
wartości progowych dla oznakowania 
śladów GMO w nasionach 
konwencjonalnych na jak najniższym 
poziomie, który byłby realistyczny, 
proporcjonalny i funkcjonalny dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych. Do 
dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, w razie potrzeby 
dołączając doń odpowiednie wnioski 
legislacyjne.”

Or. en
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Poprawka 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej 
Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 26 ba
Wymogi w zakresie odpowiedzialności
Państwa członkowskie ustanawiają 
powszechny obowiązkowy system 
odpowiedzialności finansowej oraz 
gwarancji finansowych, na przykład za 
pośrednictwem ubezpieczeń, który ma 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
działających na rynku i który gwarantuje, 
że zanieczyszczający płaci za 
niezamierzone skutki lub szkody, jakie 
mogą wystąpić ze względu na zamierzone 
uwolnienie GMO lub wprowadzenie ich 
do obrotu.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli w poszczególnych państwach członkowskich stosuje się różne zasady dotyczące uprawy, 
to tym bardziej ważne jest, aby każde państwo członkowskie wprowadziło ścisły system 
gwarantujący, że za niezamierzone skutki lub szkody płaci zanieczyszczający. Jak dotąd 
rolnicy stosujący metody konwencjonalne lub ekologiczne często nie są odpowiednio 
chronieni przed ewentualnymi zanieczyszczeniami spowodowanymi przez GMO.


