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Dotyczy: Wprowadzenia w życie ustawodawstwa w zakresie GMO

1. Prawodawstwo w zakresie „współistnienia” upraw: W sprawozdaniu Komisji
w sprawie współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych z uprawami tradycyjnymi 
i ekologicznymi (kwiecień 2009 r.) stwierdzono, że jedynie 15 państw członkowskich 
przyjęło szczególne przepisy dotyczące współistnienia upraw. Czy ta liczba wzrosła od 
tego czasu? Czy są jakieś państwa członkowskie, na terenie których uprawia się GMO, a nie 
obowiązują po dziś dzień żadne przepisy dotyczące współistnienia upraw? Czy Hiszpania, 
państwo UE z najwyższym udziałem procentowym upraw GMO w UE, wdrożyła już przepisy
dotyczące współistnienia upraw?

W dyrektywie 2001/18 stanowi się, że: „Organizmy żywe uwolnione do środowiska 
naturalnego zarówno w dużej, jak i w małej liczbie w celach doświadczalnych albo jako 
produkty dostępne w handlu, mogą rozmnażać się w środowisku naturalnym i przekraczać 
granice państwowe, tym samym wywierając wpływ na inne państwa członkowskie. Skutki 
takiego uwolnienia dla środowiska naturalnego mogą być nieodwracalne” (punkt 4 
preambuły) oraz że „Konieczne jest zapewnienie możliwości śledzenia na wszystkich etapach
wprowadzania do obrotu GMO w charakterze lub w składzie produktów zatwierdzonych 
zgodnie z częścią C niniejszej dyrektywy” (punkt 42 preambuły).

Równocześnie w rozporządzeniu nr 1829/2003 wielokrotnie wspomniano prawo 
konsumentów i rolników do informacji i dokonania świadomego wyboru. Powyższe zostało 
podkreślone również przez Radę ds. Środowiska, a także komisarza Dalliego w kilku jego 
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wystąpieniach dotyczących GMO.
W najnowszym zaleceniu Komisji w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania 
krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych 
z lipca 2010 r. stwierdzono, że „środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych powinny zostać 
ustanowione na poziomie państw członkowskich”. W związku z powyższym: W jaki sposób 
Komisja dąży do usprawnienia wdrożenia dyrektywy 2001/18? Czy Komisja rozważa uznanie 
„środków w zakresie współistnienia upraw” za prawnie wiążące?
2. Przejrzystość: W odniesieniu do art. 25 ust. 4 dyrektywy 2001/18 oraz orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości z lutego 2009 r. (sprawa nr C-552/07) czy Komisja może 
przedstawić informacje dotyczące liczby państw członkowskich, które ustanowiły publiczny 
rejestr, w którym odnotowywane jest miejsce uwolnienia GMO, a które państwa 
członkowskie go nie ustanowiły? W jaki sposób Komisja zamierza ulepszyć tę sytuację?

3. Zanieczyszczenie: W swoim raporcie w sprawie współistnienia z 2009 r. Komisja 
określiła, że (rozdział 7.2): „W większości państw członkowskich środki w zakresie 
współistnienia upraw opracowano w sposób uniemożliwiający przekroczenie wartości 
progowej w zakresie oznakowania GMO w żywności i paszy, ustalonej na poziomie 0,9%”.
Jednocześnie w rozporządzeniu nr 1829/2003 określono, że żywność GMO musi być 
etykietowana, z wyjątkiem „środków spożywczych zawierających materiał, który zawiera, 
składa się lub jest wyprodukowany z GMO w części nie większej niż 0,9 procent składników 
żywności rozpatrywanych odrębnie, lub żywności zawierającej jeden składnik 
z zastrzeżeniem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie”.
Środki w zakresie współistnienia upraw prowadzące do zanieczyszczenia na poziomie 0,9% 
prowadzą do zamierzonego zanieczyszczenia, które nie może już być uznane za 
przypadkowe.

Czy sytuacja w państwach członkowskich polepszyła się? Czy Komisja zgadza się, że w celu 
spełnienia wymogów rozporządzenia nr 1829/2003 środki w zakresie współistnienia muszą 
mieć za cel unikanie zanieczyszczenia?


