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Poprawka 1
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i art. 291 ust. 3,

Or. en

Uzasadnienie

W celu usprawnienia procedury zatwierdzania GMO należy zmienić rozporządzenie 
182/2011, które opiera się na art. 291 ust. 3.

Poprawka 2
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Parlament wzywa Komisję, aby w 
ciągu pół roku od przyjęcia niniejszej 
decyzji przedłożyła wniosek ustawodawczy 
w sprawie ograniczenia lub zakazu 
stosowania genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy na szczeblu Unii lub 
państw członkowskich, zgodny z prawem 
Unii Europejskiej i jej zobowiązaniami 
międzynarodowymi i zawierający 
racjonalne i wykonalne przepisy.

Or. hu
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Poprawka 3
Norbert Erdős

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Parlament wzywa Komisję do 
sporządzenia wniosków sprzyjających 
zwiększeniu produkcji paszy w Europie 
oraz do jak najszybszego położenia kresu 
poważnemu brakowi samowystarczalności 
Europy pod względem pasz. Uważa, że 
Komisja powinna przedłożyć te wnioski 
najpóźniej w ramach śródokresowego 
przeglądu wspólnej polityki rolnej.

Or. hu

Poprawka 4
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zarówno dyrektywą 2001/18/WE, jak i 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 
ustanowiono scentralizowaną procedurę na 
poziomie Unii, w ramach której Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania decyzji 
wykonawczych w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia wniosku o zatwierdzenie GMO 
i genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy, w oparciu o ocenę ewentualnego 
ryzyka, jakie mogą one stwarzać dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska. Rozporządzenie (WE)
nr 1829/2003 stanowi również, że w 
stosownych przypadkach mogą być brane 
pod uwagę inne uzasadnione czynniki.

(2) Zarówno dyrektywą 2001/18/WE, jak i 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 
ustanowiono scentralizowaną procedurę na 
poziomie Unii, w ramach której Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania decyzji 
wykonawczych w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia wniosku o zatwierdzenie GMO 
i genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy, w oparciu o ocenę ewentualnego 
ryzyka, jakie mogą one stwarzać dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska. Zarówno rozporządzenie
(WE) nr 1829/2003, jak i rozporządzenie 
178/2002 wymagają od Komisji przy 
składaniu projektu decyzji uwzględnienia 
innych uzasadnionych czynników.
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Poprawka 5
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wykorzystanie inżynierii genetycznej 
w roślinach oraz w żywności i paszy to 
temat, który dzieli opinię publiczną w 
państwach członkowskich, a fakt ten 
znajduje odzwierciedlenie w procesie 
decyzyjnym prowadzącym do 
zatwierdzania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy. Od 
czasu rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 wyniki 
głosowania w komitetach lub Radzie 
wskazują, że nigdy nie było większości 
kwalifikowanej opowiadającej się ani za 
zatwierdzeniem tych produktów, ani 
przeciwko niemu. W związku z tym
decyzje zatwierdzające były przyjmowane 
przez Komisję na końcu procedury,
zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem, bez poparcia w formie 
opinii komitetu państw członkowskich.

(4) Wykorzystanie inżynierii genetycznej 
w roślinach oraz w żywności i paszy to 
temat, który dzieli opinię publiczną w 
państwach członkowskich, a fakt ten 
znajduje odzwierciedlenie w procesie 
decyzyjnym prowadzącym do 
zatwierdzania GMO przeznaczonych do 
uprawy oraz genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy. Wyniki głosowania w 
komitetach lub Radzie wskazują, że nigdy 
nie było większości kwalifikowanej 
opowiadającej się ani za zatwierdzeniem 
tych produktów, ani przeciwko niemu.
Dotychczas decyzje zatwierdzające były 
przyjmowane przez Komisję na końcu 
procedury, bez poparcia w formie opinii 
komitetu państw członkowskich. Jednak 
jako że jest to dla obywateli europejskich 
bardzo delikatne zagadnienie, Komisja 
potrzebuje jasnego wskazania w kwestii 
sposobu działania w takich przypadkach.
W związku z tym należy odpowiednio 
zmienić rozporządzenie 182/2011.

Or. en

Poprawka 6
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Po zatwierdzeniu GMO lub 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE 
lub rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 
państwa członkowskie nie mogą 
zabraniać, ograniczać ani utrudniać 
swobodnego obrotu danego produktu na 
swoim terytorium, chyba że odbywa się to 
zgodnie z rygorystycznymi warunkami 
określonymi przez prawo Unii i 
wymagającymi przedstawienia dowodów 
poważnego ryzyka dla zdrowia lub 
środowiska. Niektóre państwa 
członkowskie uciekały się do stosowania 
klauzul ochronnych i środków 
nadzwyczajnych przewidzianych 
odpowiednio w art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE oraz art. 34 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Inne państwa 
członkowskie zastosowały procedurę 
notyfikacji określoną w art. 114 ust. 5 i 6 
TFUE, która musi być oparta na nowych 
dowodach naukowych dotyczących 
ochrony środowiska lub środowiska pracy.
Inne państwa członkowskie przyjęły 
jednostronne zakazy. Niektóre z tych 
środków zostały zakwestionowane przed 
sądami krajowymi lub Trybunałem 
Sprawiedliwości.

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Po zatwierdzeniu GMO lub genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie 

(5) Po zatwierdzeniu GMO lub genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie 
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z dyrektywą 2001/18/WE lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 
państwa członkowskie nie mogą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać swobodnego 
obrotu danego produktu na swoim 
terytorium, chyba że odbywa się to zgodnie 
z rygorystycznymi warunkami 
określonymi przez prawo Unii i 
wymagającymi przedstawienia dowodów 
poważnego ryzyka dla zdrowia lub 
środowiska. Niektóre państwa 
członkowskie uciekały się do stosowania 
klauzul ochronnych i środków 
nadzwyczajnych przewidzianych 
odpowiednio w art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE oraz art. 34 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Inne państwa 
członkowskie zastosowały procedurę 
notyfikacji określoną w art. 114 ust. 5 i 6 
TFUE, która musi być oparta na nowych 
dowodach naukowych dotyczących 
ochrony środowiska lub środowiska pracy.
Inne państwa członkowskie przyjęły 
jednostronne zakazy. Niektóre z tych 
środków zostały zakwestionowane przed 
sądami krajowymi lub Trybunałem 
Sprawiedliwości.

z dyrektywą 2001/18/WE lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 
państwa członkowskie nie mogą zabraniać, 
ograniczać ani utrudniać swobodnego 
obrotu danego produktu na swoim 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 8
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sytuacja ta uległa ostatnio zmianie w 
odniesieniu do GMO przeznaczonych do 
uprawy ze względu na przyjęcie w dniu 13 
marca 2015 r. dyrektywy (UE) 2015/41214 
zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w 
zakresie umożliwienia państwom 

skreślony
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członkowskim ograniczania uprawy 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie na swoim terytorium lub jej 
zakazywania. Nowe przepisy mają na celu 
przede wszystkim umożliwienie państwom 
członkowskim podejmowania decyzji, czy 
pragną one uprawiać GMO na swoim 
terytorium czy też nie, bez wpływu na 
ocenę ryzyka przewidzianą w unijnym 
systemie zatwierdzania GMO. Miały one 
zapewnić podmiotom gospodarczym 
większą przewidywalność i ograniczyć 
odwoływanie się przez państwa 
członkowskie do klauzul ochronnych 
przewidzianych w art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE i art. 34 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Ponadto oczekuje się, 
że zmiany te będą miały pozytywny wpływ 
na proces decyzyjny w zakresie udzielania 
zezwoleń na uprawę GMO.

__________________
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 
2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 
2001/18/WE w zakresie umożliwienia 
państwom członkowskim ograniczenia lub 
zakazu uprawy organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na 
swoim terytorium (Dz.U. L 68 z 13.3.2015,
s. 1).

Or. en

Poprawka 9
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Powody zmian wprowadzonych do 
dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 

skreślony
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2015/412 w odniesieniu do GMO 
przeznaczonych do uprawy mają również 
znaczenie dla innych GMO oraz 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy objętych rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Faktycznie wynikiem 
głosowania nad decyzją wykonawczą w 
sprawie zatwierdzenia produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
które nie są przeznaczone do uprawy, we 
właściwym komitecie lub Radzie jest 
zawsze „brak opinii” (brak większości 
kwalifikowanej za przyjęciem oraz przeciw 
niemu), a istnieją również państwa 
członkowskie, w których stosowanie tych 
produktów jest zabronione. Uwzględniając 
te czynniki, należy zmienić rozporządzenie 
(WE) nr 1829/2003, tak aby umożliwić 
państwom członkowskim ograniczanie 
stosowania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy lub 
zakazywanie go na całym swoim 
terytorium lub jego części, na podstawie 
istotnych powodów zgodnych z prawem 
Unii – niezwiązanych z ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska naturalnego, ponieważ są już 
one oceniane na poziomie Unii na 
podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003. Możliwość ta nie powinna 
mieć zastosowania do GMO 
przeznaczonych do uprawy, które są już 
objęte zmianami wprowadzonymi do 
dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 
2015/412.

Or. en

Poprawka 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Powody zmian wprowadzonych do (7) Powody zmian wprowadzonych do 
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dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 
2015/412 w odniesieniu do GMO 
przeznaczonych do uprawy mają również 
znaczenie dla innych GMO oraz 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy objętych rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Faktycznie wynikiem 
głosowania nad decyzją wykonawczą w 
sprawie zatwierdzenia produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
które nie są przeznaczone do uprawy, we 
właściwym komitecie lub Radzie jest 
zawsze „brak opinii” (brak większości 
kwalifikowanej za przyjęciem oraz przeciw 
niemu), a istnieją również państwa 
członkowskie, w których stosowanie tych 
produktów jest zabronione. Uwzględniając 
te czynniki, należy zmienić rozporządzenie
(WE) nr 1829/2003, tak aby umożliwić 
państwom członkowskim ograniczanie 
stosowania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy lub 
zakazywanie go na całym swoim 
terytorium lub jego części, na podstawie
istotnych powodów zgodnych z prawem 
Unii – niezwiązanych z ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska naturalnego, ponieważ są już 
one oceniane na poziomie Unii na 
podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003. Możliwość ta nie powinna 
mieć zastosowania do GMO 
przeznaczonych do uprawy, które są już 
objęte zmianami wprowadzonymi do 
dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 
2015/412.

dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 
2015/412 w odniesieniu do GMO 
przeznaczonych do uprawy mają również 
znaczenie dla innych GMO oraz 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy objętych rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Faktycznie wynikiem 
głosowania nad decyzją wykonawczą w 
sprawie zatwierdzenia produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
które nie są przeznaczone do uprawy, we 
właściwym komitecie lub Radzie jest 
zawsze „brak opinii” (brak większości 
kwalifikowanej za przyjęciem oraz przeciw 
niemu), a istnieją również państwa 
członkowskie, w których stosowanie tych 
produktów jest zabronione. Uwzględniając 
te czynniki, należy zmienić rozporządzenie
(WE) nr 1829/2003, tak aby umożliwić 
państwom członkowskim ograniczanie 
stosowania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy lub 
zakazywanie go na całym swoim 
terytorium lub jego części, na podstawie
prawa krajowego danego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 11
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Państwa członkowskie powinny zatem 
mieć możliwość przyjmowania środków 
wprowadzających ograniczenia lub zakaz 
stosowania na całości lub części swoim 
terytorium GMO lub genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy lub 
grupy GMO lub genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy po ich 
zatwierdzeniu, pod warunkiem że środki te 
są uzasadnione na podstawie istotnych 
powodów zgodnie z prawem unijnym oraz 
są zgodne z zasadami proporcjonalności i 
niedyskryminacji pomiędzy produktami 
krajowymi i zagranicznymi, a także 
art. 34, 36 i art. 216 ust. 2 TFUE.

skreślony

Or. en

Poprawka 12
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odnosić się do stosowania, a nie 
do swobodnego przepływu i przywozu 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy.

skreślony

Or. it

Poprawka 13
Tibor Szanyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odnosić się do stosowania, a nie 
do swobodnego przepływu i przywozu 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy.

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odnosić się do stosowania, a nie 
do swobodnego przepływu i przywozu 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy.

skreślony

Or. fr

Poprawka 15
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odnosić się do stosowania, a nie 
do swobodnego przepływu i przywozu 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 

skreślony
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paszy.

Or. en

Poprawka 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 
zdrowia zwierząt oraz ochrony środowiska 
osiągnięty dzięki procedurze 
zatwierdzania przewidzianej w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
wymaga jednolitej oceny naukowej w całej 
Unii; niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zmieniać tej sytuacji. Aby zatem 
uniknąć wszelkiego zakłócania zakresu 
kompetencji przyznanych podmiotom 
oceniającym ryzyko i zarządzającym nim 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003, państwa członkowskie nie 
powinny być uprawnione do stosowania 
powodów, które są związane z ryzykiem 
dla zdrowia i środowiska naturalnego, w 
przypadku których należy postępować 
zgodnie z procedurą ustaloną już w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, a w 
szczególności w art. 10, 22 i 34.

skreślony

Or. fr

Poprawka 17
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 
zdrowia zwierząt oraz ochrony środowiska 
osiągnięty dzięki procedurze 
zatwierdzania przewidzianej w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
wymaga jednolitej oceny naukowej w całej 
Unii; niniejsze rozporządzenie nie 
powinno zmieniać tej sytuacji. Aby zatem 
uniknąć wszelkiego zakłócania zakresu 
kompetencji przyznanych podmiotom 
oceniającym ryzyko i zarządzającym nim 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003, państwa członkowskie nie 
powinny być uprawnione do stosowania 
powodów, które są związane z ryzykiem 
dla zdrowia i środowiska naturalnego, w 
przypadku których należy postępować 
zgodnie z procedurą ustaloną już w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, a w 
szczególności w art. 10, 22 i 34.

skreślony

Or. en

Poprawka 18
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Środki państw członkowskich 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny podlegać 
procedurze kontroli i udzielania 
informacji na poziomie Unii w celu 
zapewnienia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. W świetle poziomu 
kontroli i udzielania informacji 
przewidzianego w niniejszym 
rozporządzeniu nie jest konieczne 

skreślony
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dodatkowe uwzględnienie zastosowania 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 15. Zmiany 
wprowadzane do rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 na mocy niniejszego 
rozporządzenia stanowią, że państwa 
członkowskie mogą ograniczyć lub 
zakazać stosowania GMO oraz 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy na całym swoim terytorium lub jego 
części przez cały okres obowiązywania 
zatwierdzenia, pod warunkiem że upłynął 
już określony okres zawieszenia, podczas 
którego Komisja i pozostałe państwa 
członkowskie mają możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Zainteresowane 
państwo członkowskie powinno zatem 
przekazać Komisji projekt tych środków co 
najmniej 3 miesiące przed ich przyjęciem, 
by umożliwić Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim przedstawienie 
uwag; w tym okresie powinno ono 
powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie wskazanego 
okresu zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji lub pozostałych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do zgłaszania 
Komisji środków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jeszcze przed 
zatwierdzeniem produktu, którego dotyczą 
te środki, tak aby ograniczenie lub zakaz 
zaczynały być skuteczne od dnia wejścia w 
życie zatwierdzenia unijnego.

__________________
15 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, 
s. 37).
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Or. en

Poprawka 19
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Środki państw członkowskich 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny podlegać 
procedurze kontroli i udzielania informacji 
na poziomie Unii w celu zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
świetle poziomu kontroli i udzielania 
informacji przewidzianego w niniejszym 
rozporządzeniu nie jest konieczne 
dodatkowe uwzględnienie zastosowania 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady15. Zmiany 
wprowadzane do rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 na mocy niniejszego 
rozporządzenia stanowią, że państwa 
członkowskie mogą ograniczyć lub 
zakazać stosowania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy na 
całym swoim terytorium lub jego części 
przez cały okres obowiązywania 
zatwierdzenia, pod warunkiem że upłynął 
już określony okres zawieszenia, podczas 
którego Komisja i pozostałe państwa 
członkowskie mają możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Zainteresowane 
państwo członkowskie powinno zatem 
przekazać Komisji projekt tych środków co 
najmniej 3 miesiące przed ich przyjęciem, 
by umożliwić Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim przedstawienie 
uwag; w tym okresie powinno ono 
powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie wskazanego 
okresu zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 

(11) Środki państw członkowskich 
przyjmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny podlegać 
procedurze kontroli i udzielania informacji 
na poziomie Unii w celu zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
świetle poziomu kontroli i udzielania 
informacji przewidzianego w niniejszym 
rozporządzeniu nie jest konieczne 
dodatkowe uwzględnienie zastosowania 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady15. Zmiany 
wprowadzane do rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 na mocy niniejszego 
rozporządzenia stanowią, że państwa 
członkowskie mogą ograniczyć lub 
zakazać stosowania GMO oraz genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy na 
całym swoim terytorium lub jego części 
przez cały okres obowiązywania 
zatwierdzenia, pod warunkiem że upłynął 
już określony okres zawieszenia, podczas 
którego Komisja i pozostałe państwa 
członkowskie mają możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Zainteresowane 
państwo członkowskie powinno zatem 
przekazać Komisji projekt tych środków co 
najmniej 3 miesiące przed ich przyjęciem, 
by umożliwić Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim przedstawienie 
uwag. Po upływie wskazanego okresu 
zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji lub pozostałych państw 
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ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji lub pozostałych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do zgłaszania 
Komisji środków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jeszcze przed 
zatwierdzeniem produktu, którego dotyczą 
te środki, tak aby ograniczenie lub zakaz 
zaczynały być skuteczne od dnia wejścia w 
życie zatwierdzenia unijnego.

członkowskich. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do zgłaszania 
Komisji środków na podstawie niniejszego 
rozporządzenia jeszcze przed 
zatwierdzeniem produktu, którego dotyczą 
te środki, tak aby ograniczenie lub zakaz 
zaczynały być skuteczne od dnia wejścia w 
życie zatwierdzenia unijnego.

__________________ __________________
15 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego 
(Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37).

15 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego 
(Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37).

Or. it

Poprawka 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy produkt był zgodnie 
z prawem stosowany, zanim państwo 
członkowskie przyjęło środki na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, podmiotom 
gospodarczym należy zagwarantować 
dostateczny okres w celu umożliwienia 
stopniowego wycofywania produktu z 
rynku.

skreślony

Or. fr

Poprawka 21
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku gdy produkt był zgodnie 
z prawem stosowany, zanim państwo 
członkowskie przyjęło środki na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, podmiotom 
gospodarczym należy zagwarantować 
dostateczny okres w celu umożliwienia 
stopniowego wycofywania produktu z 
rynku.

skreślony

Or. en

Poprawka 22
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki przyjęte na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a dotyczące 
ograniczenia lub zakazu stosowania GMO 
lub genetycznie zmodyfikowanej żywności 
i paszy, nie powinny mieć wpływu na 
stosowanie w innych państwach 
członkowskich tych produktów ani 
produktów uzyskanych w wyniku ich 
konsumpcji. Ponadto niniejsze 
rozporządzenie i środki krajowe przyjęte 
na jego podstawie powinny pozostawać 
bez uszczerbku dla wymogów prawa 
unijnego dotyczących niezamierzonej i 
przypadkowej obecności materiału 
zmodyfikowanego genetycznie w innych 
produktach i nie powinny mieć wpływu na 
stosowanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów spełniających te wymogi.

skreślony



AM\1069323PL.doc 19/24 PE565.017v01-00

PL

Or. en

Poprawka 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki przyjęte na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a dotyczące 
ograniczenia lub zakazu stosowania GMO 
lub genetycznie zmodyfikowanej żywności 
i paszy, nie powinny mieć wpływu na 
stosowanie w innych państwach 
członkowskich tych produktów ani 
produktów uzyskanych w wyniku ich 
konsumpcji. Ponadto niniejsze 
rozporządzenie i środki krajowe przyjęte 
na jego podstawie powinny pozostawać 
bez uszczerbku dla wymogów prawa 
unijnego dotyczących niezamierzonej i 
przypadkowej obecności materiału 
zmodyfikowanego genetycznie w innych 
produktach i nie powinny mieć wpływu na 
stosowanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów spełniających te wymogi.

(13) Niniejsze rozporządzenie i środki 
krajowe przyjęte na jego podstawie 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
wymogów prawa unijnego dotyczących 
niezamierzonej i przypadkowej obecności 
materiału zmodyfikowanego genetycznie w 
innych produktach i nie powinny mieć 
wpływu na stosowanie i wprowadzanie do 
obrotu produktów spełniających te 
wymogi.

Or. fr

Poprawka 24
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 1829/2003,

skreślony
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Or. en

Poprawka 25
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 26
José Bové
w imieniu grupy Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
dodaje się artykuł w brzmieniu:

W rozporządzeniu nr 182/2011 
wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dodaje się motyw 11a w brzmieniu:

(11a) „Obszar zezwoleń na wprowadzenie 
GMO na rynek, na podstawie dyrektywy 
2001/18 czy rozporządzenia 1829/2003, 
jest jedyną dziedziną, w której ani 
właściwy komitet, ani Rada nie wydają 
regularnie opinii (brak większości 
kwalifikowanej za zezwoleniem lub 
przeciw niemu). Jako że jest to dla 
obywateli europejskich bardzo delikatne 
zagadnienie, Komisja potrzebuje jasnego 
wskazania w kwestii sposobu działania w 
takich przypadkach.”
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(2) Motyw 14 otrzymuje następujące 
brzmienie:

(14) „Rozważając przyjęcie innych 
projektów aktów wykonawczych 
dotyczących szczególnie wrażliwych 
sektorów, zwłaszcza opodatkowania, 
zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa 
żywności i ochrony środowiska, Komisja, 
w celu znalezienia zrównoważonego 
rozwiązania, będzie, tak dalece jak to 
możliwe, działać w taki sposób, aby 
unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek 
dominującemu stanowisku, jakie może 
wyłonić się w komitecie odwoławczym, 
przeciwko stosowności aktu 
wykonawczego. W odniesieniu do 
delikatnego obszaru zezwoleń na 
wprowadzenie GMO na rynek żaden 
projekt aktu wykonawczego 
zatwierdzający GMO nie powinien być 
przyjmowany, jeżeli sprzeciwia się mu 
zwykła większość członków komitetu.”

(3) W art. 6 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:

(3a) „Jeżeli nie zostanie wydana opinia 
zgodnie z ust. 3 akapit drugi, a projekt 
aktu wykonawczego dotyczy wniosku o 
zatwierdzenie GMO, na mocy dyrektywy 
2001/18 lub rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, Komisja nie przyjmuje 
projektu aktu wykonawczego.”

(4) W art. 11 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

„Jeżeli projekt aktu wykonawczego 
dotyczy wniosku o zatwierdzenie GMO, na 
mocy dyrektywy 2001/18 lub 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, a 
Parlament Europejski wypowiedział się 
przeciw zatwierdzeniu, np. w drodze 
rezolucji, Komisja nie przyjmuje projektu 
aktu wykonawczego.”

Or. en
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Uzasadnienie

Jako kandydat przewodniczący COM stwierdził, że dokona przeglądu zasad zatwierdzania 
GMO w celu lepszego uwzględniania opinii większości państw członkowskich. Na sesji 
plenarnej PE w lipcu 2014 powiedział: „Dopilnuję przeglądu zasad proceduralnych 
regulujących różne zezwolenia na wprowadzenie GMO na rynek. Nie chciałbym, aby Komisj 
amogła podjąć decyzję, kiedy nie poprze tego większość państw członkowskich.” Poprawka ta 
zapewniłaby spełnienie tej obietnicy, czego nie gwarantuje sam niniejszy wniosek.

Poprawka 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące stosowania produktów, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1, 
zatwierdzonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że środki 
takie są:

1. Państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące stosowania produktów, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzasadnione oraz oparte na istotnych 
powodach zgodnie z prawem unijnym, 
które to powody w żadnym wypadku nie 
mogą kolidować z oceną ryzyka 
przeprowadzoną na podstawie niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona
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Or. fr

Poprawka 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) proporcjonalne i niedyskryminacyjne. skreślona

Or. fr

Poprawka 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
przyjąć środki przewidziane w ust. 1, 
najpierw przekazuje Komisji ich projekt 
oraz odpowiednie uzasadnienie. Komisja 
bezzwłocznie przekazuje pozostałym 
państwom członkowskim projekt środków 
wraz z ich uzasadnieniem. Państwo 
członkowskie może przedłożyć projekt 
środków i takie informacje przed 
zakończeniem procedury zatwierdzenia, o 
której mowa w art. 7 i 19.

skreślony

W okresie 3 miesięcy od daty przedłożenia 
Komisji projektu środków i informacji 
zgodnie z akapitem pierwszym:

a) państwo członkowskie powstrzymuje się 
od przyjmowania i wdrażania tych 
środków;

b) Komisja i państwa członkowskie mogą 
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przedstawić państwu członkowskiemu, 
które przedłożyło projekt środków, 
wszelkie uwagi, które uznają za stosowne.

Or. fr

Poprawka 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przyjęte zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu przewidują rozsądny 
okres, w którym mogą zostać zużyte 
istniejące zapasy objętych tymi środkami 
produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 
i art. 15 ust. 1 i które mogą być zgodnie z 
prawem stosowane przed dniem przyjęcia 
tych środków.

skreślony

Or. fr


