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Przedmiot: Podstawa prawna wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie 
umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium 
(COM(2010)375 wersja ostateczna)

Szanowny Panie Przewodniczący,

pismem z dnia 10 marca 2011 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 37 ust. 2 
Regulaminu o rozpatrzenie, czy podstawa prawna ww. wniosku Komisji jest ważna.

Wprowadzenie

Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie1i 
rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy2wprowadzają 
zharmonizowany system oceny czynników zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia 
                                               
1Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.
2Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
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związanych z zatwierdzaniem GMO i przewidują szczegółowe procedury i późniejsze 
udzielenie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dyrektywa 2001/18/WE zawiera również 
przepisy dotyczące zamierzonego uwolnienia1organizmów zmodyfikowanych genetycznie do 
celów innych niż wprowadzanie do obrotu2(np. do uprawy). Procedura zatwierdzania ma 
zasadniczo następujący przebieg: (i) wnioskodawca przedstawia właściwemu organowi w 
państwie członkowskim wniosek o zatwierdzenie, który obejmuje ocenę zagrożeń dla 
środowiska naturalnego i zdrowia; (ii) właściwy organ wydaje sprawozdanie dotyczące oceny 
ryzyka. Inne państwa członkowskie mogą zgłaszać zastrzeżenia, co uprawnia Komisję do 
interwencji. W razie braku sprzeciwu organizm zmodyfikowany genetycznie zostaje 
zatwierdzony na szczeblu krajowym, podczas gdy zazwyczaj w przypadku sprzeciwu i 
rozbieżnych ocen GMO jest zatwierdzany przez Komisję. Art. 22 dyrektywy wprowadza 
„klauzulę swobodnego przepływu”, która zakazuje państwom członkowskim ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu GMO zezwolonych na mocy niniejszej dyrektywy. Na mocy art. 23 
dyrektywy państwa członkowskie mogą ograniczać lub zakazywać wykorzystywania lub 
sprzedaży GMO ze względów zdrowotnych i środowiskowych jedynie, jeżeli po uzyskaniu 
zezwolenia na GMO udostępnione zostaną nowe informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych 
i środowiskowych. Rozporządzenie nr 1829/2003 przewiduje podobne przepisy dotyczące 
zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, żywności zawierającej lub 
składającej się z GMO oraz żywności i paszy zawierającej składniki wyprodukowane z GMO. 
Z tego względu rozporządzenie stanowi lex specialis, jeżeli chodzi o zatwierdzanie GMO 
stosowanych w żywności i paszach. 

Należy również zauważyć, że dyrektywa i rozporządzenie tworzą kompleksowe ramy prawne 
dla zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), które w pełni stosują 
się do GMO, które mają być wykorzystane do uprawy w UE jako nasiona lub inny materiał 
rozmnożeniowy roślin. 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.

Dnia 13 lipca 2010 r. Komisja zaproponowała zmianę dyrektywy 2001/18/WE w zakresie 
umożliwienia państwom członkowskim przyjmowania środków ograniczających lub 
                                               
1„Zamierzone uwolnienie” jest następująco zdefiniowane w art. 2 ust. 3 dyrektywy: „zamierzone uwolnienie” 
oznacza jakiekolwiek zamierzone wprowadzenie do środowiska naturalnego jednego lub połączonych GMO w 
przypadku których nie stosuje się szczególnych środków bezpieczeństwa ograniczających ich rozpowszechnianie, 
aby ograniczyć ich kontakt z ogólną populacją i środowiskiem naturalnym oraz zapewnić wysoki stopień 
bezpieczeństwa.
2„wprowadzenie do obrotu” oznacza odpłatne lub wolne od opłat udostępnienie osobom trzecim;
Następujące działania nie będą uważane za wprowadzenie do obrotu:
— udostępnienie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do działań regulowanych zgodnie z dyrektywą Rady 
90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, w tym zbiory różnych hodowli,
— udostępnienie GMO innych niż mikroorganizmy określone w tiret pierwsze, których przewidywane wykorzystanie 
obejmuje wyłącznie działania, podczas których stosowane będą ścisłe środki ograniczające ich rozprzestrzenianie w 
celu ograniczenia ich kontaktu z ogólną populacją i środowiskiem naturalnym i zapewnienia wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa, działania te powinny się opierać na takich samych zasadach, jak ustanowione w dyrektywie 
90/219/EWG,
— udostępnienie GMO wyłącznie w celu dokonania zamierzonego uwolnienia zgodnego z wymaganiami 
ustanowionymi w części B niniejszej dyrektywy.
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zakazujących uprawy wszystkich lub poszczególnych GMO na swoim terytorium lub jego 
części. Tego samego dnia Komisja opublikowała komunikat w sprawie swobody 
decydowania przez państwa członkowskie o uprawach zmodyfikowanych genetycznie,1w 
którym uzasadnia wniosek dotyczący wprowadzenia bardziej elastycznego podejścia do 
upraw zmodyfikowanych genetycznie w ramach istniejącego prawodawstwa. 

Grupa robocza ad hoc utworzona przez COREPER w ramach Rady w celu zbadania wniosku, 
zidentyfikowała szereg kwestii i problemów, w tym kwestię wyboru podstawy prawnej.  W 
odpowiedzi Służba Prawna Rady wydała opinię,2w której doszła do wniosku, że przy 
obecnym stanie wykorzystanie art. 114 TFUE jako podstawy prawnej nie jest prawomocne. 
Komisja stanowczo sprzeciwiła się temu wnioskowi3. 

Wydział Prawny Parlamentu na Pana wniosek zbadał tę kwestię i w swojej opinii z dnia 17 
listopada 2010 r. oznajmił co następuje: Wydział Prawny nie stwierdził podstaw do 
zakwestionowania wyboru art. 114 TFUE jako podstawy prawnej wniosku.

Sprawozdawczyni Corinne Lepage proponuje zmianę podstawy prawnej i zastąpienie art. 114 
TFUE przez art. 192 TFUE (poprawka 1)4. Sprawozdawczyni proponuje również inne 
poprawki, które jakoby zmieniają wniosek Komisji w taki sposób, aby uzasadnić 
zastosowanie art. 192 TFUE.

I. Podstawa prawna 

Wniosek Komisji opiera się na art. 114 TFUE w następującym brzmieniu:

Artykuł 114
(dawny artykuł 95 TWE) 
1. Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia celów 
określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. Parlament Europejski i 
Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników 
najemnych.

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumentów 

                                               
1COM(2010)0380
2Zasadniczo ze względów związanych ze zniesieniem harmonizacji; zob. dokument Rady 15696/10.
3Dokument roboczy służb Komisji z dnia 19.11.2010 r. na temat kwestii prawnych w uprawach 
zmodyfikowanych genetycznie (SEC(2010) 1454 wersja ostateczna).
4PR\855067EN.doc
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przyjmie jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając w szczególności wszelkie 
zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji 
Parlament Europejski i Rada starają się również osiągnąć ten cel. 

4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez 
Radę lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów 
krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi 
ochrony środowiska, lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich 
utrzymania.

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego 
przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez Komisję, Państwo Członkowskie 
uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach 
naukowych dotyczących ochrony środowiska lub środowiska pracy ze względu na 
specyficzny problem tego Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka 
harmonizującego, notyfikuje ono Komisji projektowane środki oraz powody ich 
wprowadzenia.

6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza 
lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem 
arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między Państwami 
Członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 
W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone 
w ustępach 4 i 5 są uważane za zatwierdzone. 
W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu Państwu Członkowskiemu, że 
okres, o którym mowa w niniejszym ustępie może być przedłużony na kolejny okres 
trwający do 6 miesięcy. 

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 Państwo Członkowskie zostaje upoważnione 
do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych uchylających środek 
harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy należy zaproponować dostosowanie tego 
środka.

8. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia 
publicznego w dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, 
informuje o tym Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie 
właściwe środki. 

9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 258 i 259, Komisja 
i każde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznają, że inne Państwo Członkowskie nadużywa 
uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule. 
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10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę 
ochronną upoważniającą Państwa Członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej 
powodów pozagospodarczych, o których mowa w artykule 36, środków tymczasowych 
poddanych unijnej procedurze kontrolnej.

Sprawozdawczyni proponuje zmianę takiej podstawy prawnej na art. 192 TFUE w 
następującym brzmieniu:

Artykuł 192
(dawny artykuł 175 TWE) 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 
działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte 
przez Unię*

2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez 
uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną 
procedurą prawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala: 

a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym; 
b) środki wpływające na: 
— zagospodarowanie przestrzenne; 
— zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni 
wpływające na dostępność tych zasobów, 
— przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami; 
c) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi 
źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię. 
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, może 
postanowić o stosowaniu zwykłej procedury prawodawczej do dziedzin, o których mowa w 
akapicie pierwszym.

3. Ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, 
uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą 
procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 
Komitetem Regionów. 
Środki niezbędne do urzeczywistnienia tych programów są przyjmowane na warunkach 
przewidzianych w ustępie 1 lub 2, zależnie od przypadku. 

4. Bez uszczerbku dla niektórych środków przyjętych przez Unię, Państwa Członkowskie 
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finansują i wykonują politykę w zakresie środowiska naturalnego. 

5. Bez uszczerbku dla zasady „zanieczyszczający płaci”, gdy środek oparty na ustępie 1 
niesie ze sobą koszty uznane za nieproporcjonalne dla władz publicznych Państwa 
Członkowskiego, środek ten przewiduje właściwe przepisy w formie: 
— tymczasowych derogacji, lub 
— wsparcia finansowego z Funduszu Spójności utworzonego zgodnie z artykułem 177.

II. Podstawa prawna wybrana przez Komisję

Komisja przychyla się do wyboru art. 114 TFUE. Wniosek zmienia dyrektywę 2001/18/WE 
przyjętą na podstawie art. 95 TWE (obecnie 114 TFUE) poprzez dodanie nowego art. 26b, 
który zapewnia państwom członkowskim podstawę prawną do przyjmowania środków 
ograniczających lub zakazujących uprawy GMO, które zostały zatwierdzone zgodnie z 
częścią C dyrektywy lub rozporządzenia nr 1829/2003 na całym terytorium lub jego części, 
pod pewnymi warunkami. 

Artykuł 26b
Uprawa
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:
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;

oraz
b) są one zgodne z Traktatami.
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 punkcie 5 preambuły stwierdzono, że: 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 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. Punkt 6 preambuły przewiduje, że: W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, zgodnie z zasadą pomocniczości, większej swobody 
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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. W punkcie 7 
preambuły stwierdzono również, że: 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. Punkt 9 preambuły 
otrzymuje następujące brzmienie: 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. (...)
Art. 26b miałby zastosowanie do GMO zezwolonych na mocy dyrektywy 2001/18/WE oraz 
rozporządzenia nr 1829/2003. 

III. Podejście Trybunału Sprawiedliwości: cel i treść proponowanych przepisów

Pewne zasady wynikają z orzecznictwa Trybunału. Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy 
prawnej dla właściwości i procedury wybór właściwej podstawy prawnej ma znaczenie 
zasadnicze1. 

Wybór podstawy prawnej aktu nie wynika z przekonania danej instytucji o zamierzonym celu, 
ale musi „opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli 
sądowej”2, takich jak cel i treść danego aktu.3.

IV. Analiza

Artykuł 114 TFUE: pierwotna podstawa prawna

W art. 114 TFUE dopuszczono przyjmowanie w zwykłej procedurze prawodawczej środków 
wspólnotowych, „które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego”. 
                                               
1Opinia w sprawie 2/00 Carthagena Protocol, Zb.Orz. 2001, I-9713, pkt 5; Sprawa C-370/07 Komisja przeciwko 
Radzie, Zb.Orz. 2009, str. I-8917, pkt 46-49; Opinia 1/08, Układ ogólny w sprawie handlu usługami, Zb.Orz. 
2009, str. I-11129, ust. 110.
2Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1987, str. 1493, pkt 11.
3Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1991 str. I-2867, pkt 10.  
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Artykuł ten należy interpretować w związku z art. 26 TFUE, który ustanawia swobodny 
przepływ towarów jako podstawową zasadę utworzenia rynku wewnętrznego. Ponadto należy 
odnotować art. 114 ust. 3, który przewiduje „wysoki poziom ochrony” w odniesieniu do 
środków z dziedziny zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony 
konsumentów. W ust. 4–9 zezwolono państwom członkowskim na przyjmowanie – po 
przyjęciu środka harmonizującego – krajowych środków mających na celu wprowadzenie 
uzasadnionych zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych 
zgodnie z art. 36 TFUE. Z tego względu ust. 4–9 są istotnymi kwalifikatorami ogólnego celu 
przewidzianego w przedmiotowym artykule, polegającego na wspieraniu wprowadzania i 
działania rynku wewnętrznego.

Celem tego środka jest przyznanie państwom członkowskim możliwości powoływania się na 
względy inne niż związane z naukową oceną zagrożeń dla zdrowia i środowiska w celu 
zakazania lub ograniczenia uprawy GMO na swoim terytorium. W tym celu nowy art. 26b 
umożliwia państwom członkowskim przyjmowanie środków ograniczających lub 
zakazujących uprawę GMO: (i) zatwierdzonych zgodnie z częścią C dyrektywy 2001/18/WE 
lub z rozporządzeniem nr 1829/2003 i zawierających zmodyfikowane genetycznie odmiany
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE w zakresie 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału rozmnożeniowego roślin, (ii) pod warunkiem że: 
„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; oraz b) są one zgodne z Traktatami”. Wniosek zmierza w 
związku z tym do wyjaśnienia obecnych ram prawnych, gdyż wyraźnie pozostawia 
państwom członkowskim pole manewru w zakazywaniu lub ograniczaniu upraw GMO 
we wszystkich przypadkach, gdzie nie są one zharmonizowane, tj. nie są powiązane z 
oceną niekorzystnych skutków dla zdrowia i środowiska. Cel wniosku ogranicza się 
najwyraźniej do wprowadzenia pewnej elastyczności do obecnego scentralizowanego 
systemu zatwierdzania GMO. Z tego względu wybrana przez Komisję podstawa prawna 
jest prawidłowa. 

Na taki wniosek nie mają wpływu wątpliwości związane z wartością dodaną wniosku 
Komisji, gdyż praktyczne skutki art. 26b są ograniczone. W tym kontekście odniesienie 
do Traktatów w lit. b) tego artykułu jest interesujące. Ponieważ przepis ten pomija 
oczywistą kwestię zgodności z Traktatami środków przyjętych przez państwa 
członkowskie lub przez Unię, wydaje się, że nawiązuje on w sposób dorozumiany do ust. 
4-9 art. 114 TFUE i art. 36 TFUE. Szczegółowa analiza przyczyn ograniczenia lub 
zakazu uprawiania GMO została przedstawiona w opinii Wydziału Prawnego 
Parlamentu (ust. 13–23). Wystarczy powiedzieć, że możliwości państw członkowskich 
odnośnie do podjęcia środków restrykcyjnych z „innych względów” wydają się w tym 
przypadku ograniczone. 

Choć nie wygląda to na prawdziwy przypadek zrzeczenia się kompetencji Unii, art. 114 
stanowiłby jednak odpowiednią podstawę prawną także gdyby wniosek został uznany za 
środek zniesienia harmonizacji1. Szczególnie trudno jest przyjąć argument, że zniesienie 
harmonizacji na podstawie art. 114 TFUE jest dopuszczalne jedynie, jeżeli celem poprawki 

                                               
1Jak uznała Służba Prawna Rady w swojej opinii kwestionującej przyjęcie art. 114 TFUE za ważną podstawę 
prawną. Zob. odmienne stanowisko Wydziału Prawnego Parlamentu w ust.  12 swojej opinii.
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przewidującej takie zniesienie harmonizacji jest poprawa działania rynku wewnętrznego. Art. 
114 TFUE nadaje prawodawcy unijnemu kompetencje do wprowadzania środków 
harmonizacji, które zapewniają sprawne działanie rynku wewnętrznego, a w konsekwencji 
dostosowywania środków przyjętych już wobec zmieniających się okoliczności, w drodze 
zwiększenia lub zmniejszenia osiągniętego stopnia harmonizacji lub wręcz przez zniesienie 
harmonizacji. Art. 114 TFUE należy interpretować w świetle art. 2 ust. 2 TFUE, w którym 
wyraźnie stwierdzono, że: Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie 
kompetencję dzieloną z Państwami Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą 
stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. Państwa 
Członkowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swojej 
kompetencji. Państwa Członkowskie ponownie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w 
jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji. Rzecznik generalny 
Poiares Maduro stwierdził w swojej opinii w sprawie Vodafone, że „Artykuł 95 rzeczywiście 
może stanowić podstawę, obok środków deregulujących, dla wzmożonej regulacji”1i 
Trybunał orzekł w tej samej sprawie: Gdy akt wydany na podstawie art. 95 WE doprowadził 
do usunięcia wszelkich przeszkód w wymianie handlowej w dziedzinie, która została przez ten 
akt zharmonizowana, prawodawca wspólnotowy nie może zostać pozbawiony możliwości 
dostosowania tego aktu do wszelkich zmian w okolicznościach lub do rozwoju wiedzy, mając 
na uwadze ciążące na nim zadanie dbania o ochronę uznanych przez Traktat ogólnych 
interesów2.

Artykuł 192 TFUE jako podstawa prawna

Zdaniem sprawozdawcy komisji ENVI art. 192 TFUE stanowi odpowiednią podstawę prawną 
z następujących względów: Z uwagi na uwzględnienie przez państwa członkowskie czynników 
związanych z ochroną fauny i flory, przeznaczeniem gruntów lub zagospodarowaniem 
przestrzennym, w zakresie których państwa członkowskie zachowują znaczne uprawnienia, 
niniejsze rozporządzenie powinno opierać się na art. 192 Traktatu.

Artykuł 192 ust. 1 TFUE dopuszcza przyjęcie w zwykłej procedurze prawodawczej środków 
zmierzających do realizacji polityki Unii na podstawie art. 191, dotyczącej m.in. zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia ludzkiego. W art. 
192 ust. 2 dopuszczono przyjęcie w specjalnej procedurze prawodawczej środków, które 
wpływają m.in. na zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi oraz przeznaczenie gruntów. 
Poprawka nie określa, który ustęp art. 192 należy uznać za odpowiedni.

W odniesieniu do wniosku wydaje się, że art. 192 ust. 1 można uznać za bardziej odpowiedni: 
1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 
działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez 
Unię. Jak stwierdzono powyżej celem tego wniosku jest nadanie państwom członkowskim 
możliwości powoływania się na względy inne niż związane z naukową oceną zagrożeń dla 
zdrowia i środowiska w celu zakazania lub ograniczenia uprawy GMO na swoim terytorium. 
Jasne jest zatem, że wniosek nie zmierza do osiągnięcia jakiegokolwiek z celów, o których 
mowa w art. 191 TFUE. Przeciwnie – celem wniosku jest umożliwienie państwom 

                                               
1Opinia w sprawie C-58/08 Vodafone i inni, 2010, dotychczas nieopublikowana, ust. 9.
2Sprawa C-58/08 Vodafone i inni, 2010, dotychczas nieopublikowana, ust. 34.
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członkowskim powoływanie się na względy wykraczające poza ochronę środowiska i zdrowia 
ludzkiego w celu ograniczenia lub zakazania uprawy GMO na ich terytorium. I tak w 
odniesieniu do pierwotnej propozycji Komisji trzeba stwierdzić, że przyjęcie za podstawę 
prawną art. 192 TFUE nie jest uzasadnione.

Sprawozdawca złożył jednak szereg poprawek, do których przyjęcia niezbędna wydaje się 
zmiana podstawy prawnej. Pomijając szczegółową analizę projektu sprawozdania, ze 
szczególną uwagą należy potraktować poprawkę 8 w następującym brzmieniu:

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dyrektywy 2001/18/WE wprowadza się 
następujący artykuł ze skutkiem od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia:

1) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 26b „Artykuł 26b

Uprawa Uprawa
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 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 wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 i 
zawierających zmodyfikowane genetycznie 
odmiany wprowadzone do obrotu zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem Unii w 
zakresie wprowadzania do obrotu nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin, na 
całym swoim terytorium lub na jego części, 
pod warunkiem że:

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 
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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 różnorodności 
biologicznej w tym państwie;
iii) innych podstawach, które mogą 
obejmować m.in. zmiany w praktykach 
rolnych, przeznaczenie gruntów, 
zagospodarowanie przestrzenne, skutki 
społeczno-gospodarcze, bądź na innych 
uzasadnionych czynnikach;

oraz oraz
b) są one zgodne z Traktatami. b) są one zgodne z Traktatami.

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 uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc 
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.”.

W uzasadnieniu tej poprawki sprawozdawca stwierdza: Ocena ryzyka przeprowadzona na 
poziomie wspólnotowym nie może być wyczerpująca. Ponadto brak lub niewystarczająca 
ilość danych dotyczących możliwych niekorzystnych skutków GMO dla określonych 
ekosystemów i środowisk przyjmujących w państwach członkowskich powinny być 
wystarczającym powodem, by umożliwić państwu członkowskiemu zakazanie uprawy jednego 
lub kilku GMO. Państwa członkowskie powinny również móc przedstawić inne czynniki, które 
mogą lub nie być związane ze skutkami dla środowiska.

Z uwagi na to, że poprawka ta znacznie rozszerza powody, dla których państwa członkowskie 
mogą ograniczyć lub zakazać uprawy GMO, tak aby faktycznie uwzględnić powody związane 
z ochroną środowiska, poprawkę należy uznać za zmieniającą cel wniosku. W istocie celem 
wszystkich poprawek proponowanych przez sprawozdawcę jest dostarczenie państwom 
członkowskim konkretnych podstaw i możliwości ograniczenia upraw GMO. Ponadto 
nawiązują one do warunków związanych ze środowiskiem, jego zachowaniem i ochroną, 
takich jak potencjalny negatywny wpływ na ekosystem, zmiana użytkowania gruntów, 
ochrona fauny i flory itp. Obecnie państwa członkowskie, które nie chcą dopuścić do 
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uprawiania GMO na swoim terytorium próbują powoływać się na argumenty etyczne, które 
jednak trudno obronić przed Trybunałem Sprawiedliwości1. Jak Wydział Prawny Parlamentu 
wspomniał w swojej opinii, poprawka proponowana przez Komisję (tj. nowy art. 26b) 
zasadniczo nie spowoduje żadnych zmian w obecnym systemie zezwoleń na uprawianie 
GMO. Biorąc pod uwagę, że argumenty przeciwko uprawie GMO opierają się zwłaszcza na 
względach związanych ze środowiskiem, właściwą podstawę prawną wniosku ze zmianami 
sprawozdawcy musiałby stanowić art. 192 ust. 1 TFUE. Należy również zauważyć, że środki 
dotyczące uwalniania GMO do środowiska Unii ze względów związanych z rynkiem 
wewnętrznym wydają się niewłaściwe. Po pierwsze GMO nie mogą być rozpatrywane w 
takich samych kategoriach, jak wszystkie inne produkty, ponieważ stanowią one organizmy 
żywe, zdolne do reprodukcji i rozmnażania, a po drugie wywierają one wpływ na systemy 
produkcji i ekosystemy, które są niezwykle zróżnicowane w całej Unii.

Wniosek:

Biorąc pod uwagę pakiet poprawek złożonych przez sprawozdawcę do wniosku, art. 192 ust. 
1 zostaje uznany za właściwą podstawę prawną.

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 r. Komisja Prawna – 9 głosami za, przy 8 głosach 
przeciw – postanowiła2zalecić, że wniosek powinien opierać się na art. 192 ust. 1 TFUE.

Z poważaniem

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1C-165/08 Komisja przeciwko Polsce, Zb.Orz. 2009, str. I-6843.
2W chwili głosowania końcowego obecni byli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer 
(wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(sprawozdawczyni), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra 
Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, 
Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


