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Poprawka 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Umocowanie 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1 i art. 114,

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie wyłącznie do art. 192 zapewne zmniejszy prawdopodobieństwo wprowadzenia 
przez państwo członkowskie zakazu upraw GMO z powodów innych niż problemy 
środowiskowe. W przypadku odrzucenia podwójnej podstawy prawnej lepiej byłoby raczej 
utrzymać jako podstawę prawną zaproponowany art. 114.

Poprawka 35
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw -1 (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(-1) Uprawa i wprowadzanie do obrotu 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) powinny zostać 
zabronione na całym terytorium Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Stanowisko Rady
Motyw 2
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Stanowisko Rady Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
tym kontekście właściwą podstawą 
prawną jest art. 114 TFUE, gdyż 
odzwierciedla ten kompleksowy poziom 
ochrony. Należy jednak osiągnąć i 
utrzymywać jednolity wysoki poziom 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
środowiska i konsumentów na całym 
terytorium Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 114 TFUE zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i 
konsumentów, czyli gwarantuje kompleksową ochronę. Artykuł 192 ust. 1 TFUE, który skupia 
się wyłącznie na aspektach środowiskowych, nie stanowi właściwej podstawy prawnej w 
kontekście GMO.

Poprawka 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Stanowisko Rady
Motyw 2

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny przy 
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z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
i środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej. Poza zatwierdzeniem do 
celów wprowadzenia do obrotu odmiany 
zmodyfikowane genetycznie muszą także 
spełniać wymogi prawa unijnego 
w zakresie obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, określone 
w szczególności w dyrektywach Rady:

uwzględnieniu – zgodnie z załącznikiem II 
do dyrektywy 2001/18/WE – skutków 
bezpośrednich i pośrednich, 
natychmiastowych i opóźnionych oraz 
kumulacyjnych skutków 
długoterminowych wywieranych przez 
GMO i związane z nimi środki ochrony 
roślin na zdrowie ludzkie i środowisko 
naturalne. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
i środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej. Poza zatwierdzeniem do 
celów wprowadzenia do obrotu odmiany 
zmodyfikowane genetycznie muszą także 
spełniać wymogi prawa unijnego 
w zakresie obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, określone 
w szczególności w dyrektywach Rady:

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na specyfikę GMO istnieją wątpliwości co do braku ich szkodliwości Ponadto 
wymagają one używania większej ilości środków ochrony roślin. Należy więc zmienić sposoby 
oceny stosowane przez EFSA.

Poprawka 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Stanowisko Rady
Motyw 2

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 

(2) W ramach tych przepisów GMO do
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
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wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej.

wprowadzenia na rynek unijny, 
uwzględniając – zgodnie z załącznikiem II 
do dyrektywy 2001/18/WE – skutki 
bezpośrednie i pośrednie, natychmiastowe 
i opóźnione oraz kumulacyjne skutki 
długoterminowe dla zdrowia ludzkiego 
i dla środowiska naturalnego. Zgodnie z 
zasadą ostrożności celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie istoty oceny ryzyka określonej w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE i 
odniesienie do zasady ostrożności.

Poprawka 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 2

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny, z
uwzględnieniem – zgodnie z załącznikiem 
II do dyrektywy 2001/18/WE – skutków 
bezpośrednich i pośrednich, 
natychmiastowych i opóźnionych oraz 
kumulacyjnych skutków 
długoterminowych dla zdrowia ludzi, 
zwierząt i dla środowiska naturalnego. 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
i środowiska na całym terytorium Unii 
Europejskiej. Poza zatwierdzeniem do 
celów wprowadzenia do obrotu odmiany 
zmodyfikowane genetycznie muszą także 
spełniać wymogi prawa unijnego 
w zakresie obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, określone 
w szczególności w dyrektywach Rady:

Celem tej procedury zatwierdzania jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia 
i dobrostanu zwierząt, środowiska, 
różnorodności biologicznej i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Należy osiągnąć 
i utrzymywać jednolity wysoki poziom 
ochrony zdrowia i środowiska na całym 
terytorium Unii Europejskiej. Poza 
zatwierdzeniem do celów wprowadzenia 
do obrotu odmiany zmodyfikowane 
genetycznie muszą także spełniać wymogi 
prawa unijnego w zakresie obrotu 
nasionami i materiałem rozmnożeniowym 
roślin, określone w szczególności 
w dyrektywach Rady:

Or. it

Poprawka 40
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 2

Stanowisko Rady Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 
2001/18/WE. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Należy osiągnąć i utrzymywać jednolity 
wysoki poziom ochrony zdrowia i 
środowiska na całym terytorium Unii 

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny, 
uwzględniając – zgodnie z załącznikiem II 
do dyrektywy 2001/18/WE – skutki 
bezpośrednie i pośrednie, natychmiastowe 
i opóźnione oraz kumulacyjne skutki 
długoterminowe dla zdrowia ludzkiego 
i dla środowiska naturalnego. Ocena 
ryzyka zawiera porady naukowe do 
wykorzystania w procesie decyzyjnym, a 
po niej następuje decyzja dotycząca 
zarządzania ryzykiem uwzględniająca 
również inne uzasadnione czynniki istotne 
dla sprawy. Celem tej procedury 
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Europejskiej. zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia 
ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
środowiska i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi uzupełnienie poprawki 2 z projektu zalecenia. Jako że rozróżnienie 
oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem ma duże znaczenie w kontekście klauzuli opt-out, należy 
przypomnieć w tym miejscu tę zasadę, zapisaną zarówno w przepisach ogólnych prawa 
żywnościowego, jak i w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy.

Poprawka 41
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny 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 
odniesieniu do oceny ryzyka związanego z 
GMO. W szczególności należy zapewnić 
rygorystyczną ocenę długoterminowego 
oddziaływania na środowisko naturalne 
upraw genetycznie zmodyfikowanych, jak 
również ich potencjalnego wpływu na 
organizmy niedocelowe. Cechy 
środowiska przyjmującego i obszarów 
geograficznych, na których mogą być 
prowadzone uprawy genetycznie 
zmodyfikowane, powinny zostać należycie 
uwzględnione. Należy także ocenić 
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potencjalne skutki dla środowiska, 
wywołane zmianami w zastosowaniu 
środków chwastobójczych powiązanych z 
genetycznie zmodyfikowanymi uprawami 
odpornymi na środki chwastobójcze. 
Komisja powinna w szczególności 
dopilnować, aby projekt rozporządzenia 
wykonawczego w sprawie oceny ryzyka 
związanego z GMO dla środowiska został 
przedstawiony we właściwym czasie. To 
rozporządzenie wykonawcze nie powinno 
opierać się na zasadzie zasadniczej 
równorzędności ani na koncepcji oceny 
porównawczej bezpieczeństwa, lecz 
powinno zapewniać poprawę obecnych 
praktyk, np. poprzez wyraźne określanie 
długoterminowych skutków bezpośrednich 
i pośrednich oraz wątpliwości natury 
naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 3 z projektu zalecenia. Wyjaśnia ona odniesienie do długo 
oczekiwanego, prawnie wiążącego aktu ustawodawczego w sprawie oceny ryzyka dla 
środowiska naturalnego, służącego poprawie obecnych praktyk.

Poprawka 42
Jan Huitema, Julie Girling

Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Unijny system zatwierdzania GMO 
musi uwzględniać zagrożenia i możliwości 
związane z innowacjami naukowymi i 
technologicznymi. W szczególności 
zmiany związane z technikami hodowli 
roślin wiążą się z zagrożeniami, które 
należy wziąć pod uwagę. Ustalono, że 
niektóre techniki, jak np. cisgeneza, są tak 
samo bezpieczne jak konwencjonalne 
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techniki hodowli roślin, przez co można by 
je wyłączyć z zakresu niniejszego aktu 
ustawodawczego. Skoncentrowany system 
regulacyjny dotyczący GMO jest 
warunkiem niezbędnym do rozwoju 
nowoczesnych innowacji w tym obszarze.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 3 z projektu zalecenia. Wyjaśnia ona odniesienie do długo 
oczekiwanego, prawnie wiążącego aktu ustawodawczego w sprawie oceny ryzyka dla 
środowiska, służącego poprawie obecnych praktyk.

Poprawka 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Zasady przeprowadzania oceny 
ryzyka, określone w załączniku II do 
dyrektywy 2001/18/WE, muszą zostać 
poprawione, zwłaszcza w odniesieniu do 
długoterminowych skutków upraw 
zmodyfikowanych genetycznie dla 
środowiska, jak również ich potencjalnego 
wpływu na organizmy niedocelowe, cech 
środowiska przyjmującego i obszarów 
geograficznych, na których mogą być 
prowadzone uprawy genetycznie 
zmodyfikowane, potencjalnych skutków 
dla środowiska, wywołanych zmianami 
w zastosowaniu środków chwastobójczych 
powiązanych z genetycznie 
zmodyfikowanymi uprawami odpornymi 
na środki chwastobójcze, 
długoterminowych skutków bezpośrednich 
i pośrednich oraz wątpliwości natury 
naukowej. Wszelka taka poprawa i 
zmiana statusu prawnego wytycznych 
dotyczących oceny ryzyka związanego z 
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GMO wymaga dogłębnych dyskusji i 
powinna zostać uwzględniona w ramach 
właściwego przeglądu dyrektywy 
2001/18/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzanie oceny ryzyka dla środowiska naturalnego, o którejmowa w dyrektywie 
2001/18/WE, jest jedną z podstawowych zasad procedury zatwierdzania GMO. Wszelkie 
zmiany dotyczące tej zasady, np. jej statusu prawnego czy funkcjonalności, zasługują na 
dogłębną debatę. Nie należy się zatem nimi zajmować w ramach obecnej zmiany niniejszej 
dyrektywy, lecz raczej przy okazji jej przeglądu.

Poprawka 44
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Zasada ostrożności powinna być 
zawsze uwzględniana w ramach niniejszej 
dyrektywy i jej późniejszego wdrażania.

Or. en

Poprawka 45
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) W ramach niniejszej dyrektywy oraz 
podczas jej wdrażania należy uwzględniać 
zasadę ostrożności.

Or. fr
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Poprawka 46
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2b) W ramach niniejszej dyrektywy oraz 
podczas jej wdrażania należy uwzględniać 
zasadę ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do zasady ostrożności zawarto już w stanowisku Parlamentu Europejskiego w 
pierwszym czytaniu.

Poprawka 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa 
produkujące organizmy genetycznie 
zmodyfikowane to te same 
przedsiębiorstwa, które produkują 
lekarstwa i pestycydy, organy publiczne 
muszą brać pod uwagę niezależne i 
bezstronne badania w tej dziedzinie;

Or. pt

Poprawka 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête
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Stanowisko Rady
Motyw 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić stosowanie konkluzji 
Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 
wdrożenia wymogów prawnych 
określonych w załączniku II do dyrektywy 
2001/18/WE. W tym celu najpóźniej rok 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy w celu 
dostosowania tego załącznika do nowych 
wytycznych Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności dotyczących 
oceny ryzyka związanego z GMO.

Or. fr

Poprawka 49
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2b) Z uwagi na bieżący kontekst 
polityczny, w tym zobowiązanie się nowo 
wybranego przewodniczącego Komisji 
Europejskiej do przeglądu procedury 
zatwierdzania oraz znaczne kontrowersje 
wokół upraw GMO w Europie, wejście w 
życie niniejszej dyrektywy należy uzależnić 
od przeglądu procesu decyzyjnego 
związanego z zatwierdzaniem GMO 
zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE i 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, aby 
zapewnić, że żaden GMO nie zostanie 
zatwierdzony wbrew woli większości 
państw członkowskich i Parlamentu 
Europejskiego.
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Or. en

Poprawka 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2b) Wykorzystywanie technologii, 
których kompetentne i bezstronne organy 
nie przetestowały ani nie zatwierdziły, 
wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami dla 
zdrowia. Należy zadbać o przeprowadzenie 
w tej dziedzinie bezstronnych i 
niezależnych badań, mianowicie poprzez 
zwiększenie inwestycji w badania 
naukowe, aby poszerzyć wiedzę naukową 
o produktach zmodyfikowanych 
genetycznie i konsekwencjach ich 
stosowania. Należy publikować wyniki 
takich badań oraz promować debatę na 
ten temat.

Or. pt

Poprawka 51
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Motyw 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2b) Należy wzmocnić załącznik II do 
dyrektywy 2001/18/WE włączając do 
niego wytyczne opublikowane przez EFSA 
w listopadzie 2010 r. w związku z 
konkluzjami Rady ds. Środowiska z 
grudnia 2008 r. dotyczącymi oceny ryzyka 
związanego z GMO.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wzmocnienie procedur oceniania GMO. EFSA pracowała nad 
aktualizacją wytycznych i w listopadzie 2010 r. opublikowała zmieniony dokument. Jednak 
Komisja nadal nie przedstawiła projektu aktu, który umożliwiłby nadanie tym przepisom mocy 
prawnej. Dlatego też poprawka ma na celu włączenie do załącznika II do dyrektywy 
2001/18/WE wytycznych EFSA dotyczących oceny ryzyka dla środowiska, aby w ten sposób 
skonkretyzować w ustawodawstwie wzmocnienie scentralizowanej oceny.

Poprawka 52
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 2 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2c) Należy wziąć pod uwagę kontekst 
polityczny, w tym polityczne zobowiązanie 
się w dniu 15 lipca 2014 r. przez nowo 
wybranego przewodniczącego Komisji 
Europejskiej do rychłego przeglądu 
procesu decyzyjnego dotyczącego 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie. GMO nie powinny być 
zatwierdzane wbrew woli większości 
demokratycznie wybranych rządów i 
posłów do Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi uzupełnienie poprawki 4 z projektu zalecenia i odnosi się bardziej 
konkretnie do przemówienia J.C. Junckera na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 2 c preambuły (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

(2c) uprawy organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie są 
uzależnione od drogich technologii 
zarówno w kwestii ich uzyskania, jak i 
prowadzenia, a nasiona są opatentowane, 
co sprawia, że uprawy te stanowią biznes 
wart miliony dolarów i nie mają prawie 
nic wspólnego z produkcją żywności lub 
utrzymaniem bioróżnorodności;

Or. pt

Poprawka 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2d) w sytuacji, kiedy największe grupy 
gospodarcze narzucają uprawę produktów 
opatentowanych, które są odporniejsze i 
zwiększają plony, działalność rolnicza 
milionów ludzi na całym świecie z roku na 
rok uzależnia się od stosowania nasion 
opatentowanych przez te grupy, co 
uniemożliwia rolnikom przetrwanie i nie 
gwarantuje im stabilnej egzystencji;

Or. pt

Poprawka 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stanowisko Rady
Motyw 3

Stanowisko Rady Poprawka

(3) Poza zatwierdzeniem do celów (3) Poza zatwierdzeniem do celów 
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wprowadzenia do obrotu odmiany 
zmodyfikowane genetycznie muszą także 
spełniać wymogi prawa unijnego w 
zakresie obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, określone w 
szczególności w dyrektywach Rady: 
66/401/EWG6 , 66/402/EWG7 , 
68/193/EWG8 , 98/56/WE9 , 99/105/WE10 , 
2002/53/WE11 , 2002/54/WE12 ; 
2002/55/WE13 , 2002/56/WE14 , 
2002/57/WE15 oraz 2008/90/WE16. Wśród 
nich dyrektywy 2002/53/WE 
i 2002/55/WE zawierają przepisy, które 
umożliwiają państwom członkowskim 
zakazanie, pod pewnymi ściśle 
określonymi warunkami, stosowania danej 
odmiany na całości lub części ich 
terytorium lub określenie odpowiednich 
warunków dla uprawy tej odmiany.

wprowadzenia do obrotu odmiany 
zmodyfikowane genetycznie muszą także 
spełniać wymogi prawa unijnego w 
zakresie obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, określone w 
szczególności w dyrektywach Rady: 
66/401/EWG6 , 66/402/EWG7 , 98/56/WE9

, 99/105/WE10 , 2002/53/WE11 , 
2002/54/WE12 ; 2002/55/WE13 , 
2002/56/WE14 , 2002/57/WE15 oraz 
2008/90/WE16. Wśród nich dyrektywy 
2002/53/WE i 2002/55/WE zawierają 
przepisy, które umożliwiają państwom 
członkowskim zakazanie, pod pewnymi 
ściśle określonymi warunkami, stosowania 
danej odmiany na całości lub części ich 
terytorium lub określenie odpowiednich 
warunków dla uprawy tej odmiany.

__________________ __________________
6 Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 
czerwca 1966 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin pastewnych 
(Dz.U. P 125 z 11.7.1966, s. 2298).

6 Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 
czerwca 1966 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin pastewnych 
(Dz.U. P 125 z 11.7.1966, s. 2298).

7 Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 
czerwca 1966 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin zbożowych 
(Dz.U. P 125 z 11.7.1966, s. 2309).)

7 Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 
czerwca 1966 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin zbożowych 
(Dz.U. P 125 z 11.7.1966, s. 2309).)

8 Dyrektywa Rady 68/193/EWG z dnia 9 
kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania 
do obrotu materiału do wegetatywnego 
rozmnażania winorośli (Dz.U. L 93 
z 17.4.1968, s. 15).
9 Dyrektywa Rady 98/56/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem 
rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz.U. 
L 226 z 13.8.1998, s. 16).

9 Dyrektywa Rady 98/56/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem 
rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz.U. 
L 226 z 13.8.1998, s. 16).

10 Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym 
materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. L 11 
z 15.1.2000, s. 17).

10 Dyrektywa Rady 1999/105/WE z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym 
materiałem rozmnożeniowym (Dz.U. L 11 
z 15.1.2000, s. 17).

11 Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego 
katalogu odmian gatunków roślin 

11 Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego 
katalogu odmian gatunków roślin 
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rolniczych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1). rolniczych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1).
12 Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym buraka (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 12).

12 Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym buraka (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 12).

13 Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 33).

13 Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 33).

14 Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 60).

14 Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193 
z 20.7.2002, s. 60).

15 Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin oleistych 
i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 
74).

15 Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 
materiałem siewnym roślin oleistych 
i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 
74).

16 Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 
września 2008 r. w sprawie obrotu 
materiałem rozmnożeniowym roślin 
sadowniczych oraz roślinami 
sadowniczymi przeznaczonymi do 
produkcji owoców (Dz.U. L 267 
z 8.10.2008, s. 8).

16 Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 
września 2008 r. w sprawie obrotu 
materiałem rozmnożeniowym roślin 
sadowniczych oraz roślinami 
sadowniczymi przeznaczonymi do 
produkcji owoców (Dz.U. L 267 
z 8.10.2008, s. 8).

Or. fr

Uzasadnienie

Należy chronić specyfikę winorośli i lokalnych produktów o dużej wartości dodanej.

Poprawka 56
Lorenzo Fontana

Stanowisko Rady
Motyw 4

Stanowisko Rady Poprawka

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 
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spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwa 
członkowskie nie mogą na swoim 
terytorium zakazać, ograniczyć lub 
utrudniać swobodnego obrotu nimi, o ile 
nie mają zastosowania warunki określone 
w prawie unijnym.

spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwa 
członkowskie mogą jednakże na swoim 
terytorium zakazać swobodnego obrotu 
nimi, ograniczyć go lub utrudniać.

Or. it

Poprawka 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stanowisko Rady
Motyw 4

Stanowisko Rady Poprawka

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 
spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwa 
członkowskie nie mogą na swoim 
terytorium zakazać, ograniczyć lub 
utrudniać swobodnego obrotu nimi, o ile 
nie mają zastosowania warunki określone 
w prawie unijnym.

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 
spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwo
członkowskie, które zatwierdziło te GMO 
do celów uprawy, nie może na swoim 
terytorium zakazać, ograniczyć lub 
utrudniać swobodnego obrotu nimi, o ile 
nie mają zastosowania warunki określone 
w prawie unijnym. Państwa członkowskie, 
które nie zatwierdziły GMO do celów 
uprawy, mogą zakazać swobodnego 
obrotu nimi, ograniczyć go lub utrudniać 
na swoim terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które zatwierdziły GMO i ich uprawę powinny przyjąć 
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odpowiedzialność za swoją decyzję i postępować konsekwentnie. Nie można zezwolić na 
uprawę jedynie w celach dochodowych, a zakazać spożycia i eksportu, w szczególności do 
ubogich państw. Ponadto tytuł dyrektywy powinien być jasny i mieć praktyczne skutki: 
prawdziwa swoboda państw członkowskich w tej dziedzinie polega też na możliwości 
zakazania obrotu danym GMO, którego uprawa jest zakazana. 

Poprawka 58
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 4

Stanowisko Rady Poprawka

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 
spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwa 
członkowskie nie mogą na swoim 
terytorium zakazać, ograniczyć lub 
utrudniać swobodnego obrotu nimi, o ile 
nie mają zastosowania warunki określone 
w prawie unijnym.

(4) Po zatwierdzeniu GMO do celów 
uprawy zgodnie z unijnymi ramami 
prawnymi dotyczącymi GMO oraz 
spełnieniu przez nie, odnośnie do odmiany, 
która ma zostać wprowadzona do obrotu, 
wymogów prawa unijnego w zakresie 
obrotu nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, państwa 
członkowskie mogą zakazać ich 
występowania lub je ograniczyć na swoim 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 59
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 5

Stanowisko Rady Poprawka

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

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
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GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 
wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 
wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Ponadto 
zharmonizowana ocena ryzyka dla 
zdrowia i środowiska naturalnego może 
nie uwzględniać wszystkich możliwych 
skutków uprawy GMO w różnych 
regionach i lokalnych ekosystemach. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) państwa członkowskie mają 
możliwość przyjmowania wiążących aktów 
prawnych wprowadzających na całości 
lub części swojego terytorium 
ograniczenie lub zakaz efektywnej uprawy 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
już zatwierdzonych na szczeblu Unii. 
Elastyczność ta nie powinna jednak
negatywnie wpływać na wspólną 
procedurę zatwierdzania, a zwłaszcza na 
przeprowadzanie oceny.

Or. en

Poprawka 60
Françoise Grossetête

Stanowisko Rady
Motyw 5

Stanowisko Rady Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być nadal regulowane na 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być bezwzględnie nadal 
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szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 
wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

regulowane na szczeblu Unii. Kwestia 
uprawy może jednak w pewnych 
przypadkach wymagać większej 
elastyczności, gdyż ma ona wymiar 
krajowy, regionalny i lokalny ze względu 
na związki z użytkowaniem gruntów, 
lokalnymi strukturami rolniczymi oraz 
ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny i 
nie powinna prowadzić do 
kwestionowania głównej roli, jaką 
odgrywa w tej procedurze Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA).

Or. fr

Uzasadnienie

Należy w miarę możliwości utrzymać procedurę zatwierdzania i przeprowadzanie oceny na 
szczeblu europejskim, aby przepisy te nie stanowiły precedensu dla racjonalizacji innych 
przepisów europejskich.

Poprawka 61
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 5

Stanowisko Rady Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Kwestie związane z 
wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 
wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
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wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.
Ponadto zharmonizowana ocena ryzyka 
dla zdrowia i środowiska naturalnego 
może nie uwzględniać wszystkich 
możliwych skutków uprawy GMO w 
różnych regionach i lokalnych 
ekosystemach. Zgodnie z art. 2 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) państwa 
członkowskie mają możliwość 
przyjmowania aktów prawnych 
dotyczących uprawy na całości lub części 
swojego terytorium GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych 
na szczeblu Unii. Elastyczność ta nie 
powinna jednak negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, a 
zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

Or. en

Poprawka 62
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 5

Stanowisko Rady Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny i utrzymać wysoki poziom 
ochrony zdrowia ludzkiego przewidziany 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO, a także z oceną ryzyka dla zdrowia i 
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wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 
oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

środowiska, powinny być jednak nadal 
regulowane na szczeblu Unii. Kwestia 
uprawy może jednak w pewnych 
przypadkach wymagać większej 
elastyczności, gdyż ma ona wymiar 
krajowy, regionalny i lokalny ze względu 
na związki z użytkowaniem gruntów, 
lokalnymi strukturami rolniczymi oraz 
ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów, krajobrazów i naturalnych 
genotypów roślin. Elastyczność ta nie 
powinna negatywnie wpływać na wspólną 
procedurę zatwierdzania, a zwłaszcza na 
przeprowadzanie oceny, jeżeli ocena jest 
przeprowadzana z zachowaniem 
najwyższych standardów i obejmuje 
analizę wszystkich możliwych zagrożeń 
dla zdrowia i wszystkich możliwych 
skutków związanych z wprowadzeniem 
GMO do przyrody i środowiska 
naturalnego.

Or. fr

Poprawka 63
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 5

Stanowisko Rady Poprawka

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo. Aby zachować rynek 
wewnętrzny, kwestie związane 
z wprowadzaniem do obrotu i przywozem 
GMO powinny być nadal regulowane na 
szczeblu Unii. Kwestia uprawy może 
jednak w pewnych przypadkach wymagać 
większej elastyczności, gdyż ma ona 
wymiar krajowy, regionalny i lokalny ze 
względu na związki z użytkowaniem 
gruntów, lokalnymi strukturami rolniczymi 

(5) Doświadczenie pokazało, że uprawa 
GMO jest kwestią, którą państwa 
członkowskie zajmują się bardziej 
szczegółowo, ponieważ istnieją różne 
interpretacje naukowe i oceny polityczne 
ryzyka. Aby zachować rynek wewnętrzny, 
kwestie związane z wprowadzaniem do 
obrotu i przywozem GMO powinny być 
nadal regulowane na szczeblu Unii.
Kwestia uprawy może jednak w pewnych 
przypadkach wymagać większej 
elastyczności, gdyż ma ona wymiar 
krajowy, regionalny i lokalny ze względu 
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oraz ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

na związki z użytkowaniem gruntów, 
lokalnymi strukturami rolniczymi oraz 
ochroną lub utrzymaniem habitatów, 
ekosystemów i krajobrazów. Elastyczność 
ta nie powinna negatywnie wpływać na 
wspólną procedurę zatwierdzania, 
a zwłaszcza na przeprowadzanie oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z popr. 5 z projektu zalecenia.

Poprawka 64
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(5a) Należy więc wzmocnić wspólną, 
ujednoliconą na szczeblu unijnym 
procedurę zatwierdzania, tak aby 
obejmowała ona ocenę zagrożenia dla 
zdrowia i środowiska naturalnego nie 
tylko na całym terytorium Unii 
Europejskiej, lecz także na szczeblu 
lokalnym, dzięki analizie ewentualnego 
wpływu na lokalne ekostytemy. Tylko 
dzięki scentralizowanej, pełnej, 
rzeczywiście niezależnej i wzmocnionej 
ocenie będzie można zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa przewidziany w 
Traktatach. Wymaga to zaangażowania 
wszystkich państw członkowskich w 
przeprowadzanie tej oceny, aby zapewnić 
pluralizm stanowisk oraz wzbogacać 
naukowe i etyczne dyskusje o lokalne 
uwarunkowania każdego państwa 
członkowskiego.

Or. fr
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Poprawka 65
Lynn Boylan

Stanowisko Rady
Motyw 6

Stanowisko Rady Poprawka

(6) W celu ograniczenia/zakazu uprawy 
GMO niektóre państwa członkowskie 
zastosowały klauzule ochronne i środki 
nadzwyczajne zgodnie z art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE oraz z art. 34 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 w wyniku uzyskania 
po wydaniu zezwolenia nowych lub 
dodatkowych informacji mających wpływ 
na ocenę ryzyka dla środowiska 
naturalnego lub w wyniku ponownej oceny 
posiadanych wcześniej informacji. Inne 
państwa członkowskie zastosowały 
procedurę notyfikacji określoną w art. 114 
ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), która wymaga 
przedstawienia nowych dowodów 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy. Ponadto 
proces decyzyjny okazał się szczególnie 
trudny w odniesieniu do uprawy GMO ze 
względu na obawy o narodowym 
charakterze, niezwiązane wyłącznie 
z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub 
dla środowiska.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowj)

Or. en

Poprawka 66
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 6

Stanowisko Rady Poprawka

(6) W celu ograniczenia/zakazu uprawy (6) W celu ograniczenia/zakazu uprawy 
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GMO niektóre państwa członkowskie 
zastosowały klauzule ochronne i środki 
nadzwyczajne zgodnie z art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE oraz z art. 34 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 w wyniku uzyskania 
po wydaniu zezwolenia nowych lub 
dodatkowych informacji mających wpływ 
na ocenę ryzyka dla środowiska 
naturalnego lub w wyniku ponownej oceny 
posiadanych wcześniej informacji. Inne 
państwa członkowskie zastosowały 
procedurę notyfikacji określoną w art. 114 
ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), która wymaga 
przedstawienia nowych dowodów 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy. Ponadto 
proces decyzyjny okazał się szczególnie 
trudny w odniesieniu do uprawy GMO ze 
względu na obawy o narodowym 
charakterze, niezwiązane wyłącznie 
z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub 
dla środowiska.

GMO niektóre państwa członkowskie 
zastosowały klauzule ochronne i środki 
nadzwyczajne zgodnie z art. 23 dyrektywy 
2001/18/WE oraz z art. 34 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 w wyniku uzyskania 
po wydaniu zezwolenia nowych lub 
dodatkowych informacji mających wpływ 
na ocenę ryzyka dla środowiska 
naturalnego lub w wyniku ponownej oceny 
posiadanych wcześniej informacji. Inne 
państwa członkowskie zastosowały 
procedurę notyfikacji określoną w art. 114 
ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), która wymaga 
przedstawienia nowych dowodów 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy. Ponadto 
proces decyzyjny okazał się szczególnie
trudny w odniesieniu do uprawy GMO ze 
względu na obawy o narodowym 
charakterze, niezwiązane wyłącznie 
z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub 
dla środowiska. Te obawy o narodowym 
charakterze obowiązują 
zgłaszających/wnioskodawców, którzy 
obowiązkowo muszą je brać pod uwagę i 
nie wywierać jakiejkolwiek presji na 
państwa członkowskie przy składaniu 
wniosków o zatwierdzenie uprawy na 
rynku europejskim.

Or. fr

Poprawka 67
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 6

Stanowisko Rady Poprawka

(6) W celu ograniczenia/zakazu uprawy 
GMO niektóre państwa członkowskie 
zastosowały klauzule ochronne i środki 
nadzwyczajne zgodnie z art. 23 dyrektywy 

(6) W celu ograniczenia/zakazu uprawy 
GMO niektóre państwa członkowskie 
zastosowały klauzule ochronne i środki 
nadzwyczajne zgodnie z art. 23 dyrektywy 
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2001/18/WE oraz z art. 34 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 w wyniku uzyskania 
po wydaniu zezwolenia nowych lub 
dodatkowych informacji mających wpływ 
na ocenę ryzyka dla środowiska 
naturalnego lub w wyniku ponownej oceny 
posiadanych wcześniej informacji. Inne 
państwa członkowskie zastosowały 
procedurę notyfikacji określoną w art. 114 
ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), która wymaga 
przedstawienia nowych dowodów 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy. Ponadto 
proces decyzyjny okazał się szczególnie 
trudny w odniesieniu do uprawy GMO ze 
względu na obawy o narodowym 
charakterze, niezwiązane wyłącznie 
z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub 
dla środowiska.

2001/18/WE oraz z art. 34 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 w wyniku uzyskania 
po wydaniu zezwolenia nowych lub 
dodatkowych informacji mających wpływ 
na ocenę ryzyka dla środowiska 
naturalnego lub w wyniku ponownej oceny 
posiadanych wcześniej informacji. Inne 
państwa członkowskie zastosowały 
procedurę notyfikacji określoną w art. 114 
ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), która wymaga 
przedstawienia nowych dowodów 
naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nigdy nie zdołała obalić podejrzenia, że jednym z głównych celów wniosku było 
„przekonanie” państw członkowskich nastawionych krytycznie wobec GMO do głosowania za 
decyzjami dotyczącymi zatwierdzania GMO (lub co najmniej wstrzymania się od głosu). Aby 
nie sprzyjać takim podejrzeniom, należy unikać wszelkich odniesień do „skomplikowanego 
procesu decyzyjnego”.

Poprawka 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stanowisko Rady
Motyw 6 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(6a) Państwo członkowskie powinno móc 
w każdej chwili zawiesić zatwierdzenie 
uprawy GMO, jeżeli uzna, że dana 
uprawa szkodzi dobrobytowi ludności i 
środowisku naturalnemu danego 
terytorium i powinno móc to zrobić nie 
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czekając, aż dowody naukowe zaprzeczą 
nieszkodliwości danego produktu dla 
zdrowia ludzkiego lub środowiska 
naturalnego. Decyzji o zawieszeniu 
powinno towarzyszyć odszkodowanie dla 
danych producentów proporcjonalnie do 
oszacowanej straty.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby szanować ideę swobodnego podejmowania przez państwa członkowskie decyzji o uprawie 
GMO, należy przewidzieć możliwość zmiany decyzji podjętej w przeszłości zgodnie z zasadą 
ostrożności i interesu narodowego.

Poprawka 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
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2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom,
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach na swoim terytorium 
i na obszarach przygranicznych 
sąsiednich państw członkowskich.
Przyznanie państwom członkowskim 
takich możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego
zgodnie z art. 114 TFUE.

Or. en

Poprawka 70
Jan Huitema

Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium 
tych państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 

(7) Właściwe wydaje się przyznanie 
państwom członkowskim, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, większej swobody 
decydowania, czy chcą one uprawiać GMO 
na swoim terytorium, bez zmieniania 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
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środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, np. w 
przypadku tych, którzy chcą 
wykorzystywać uprawy GMO uznane za 
bezpieczne przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 71
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium 
tych państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 

(7) W tym kontekście właściwe wydaje się 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać GMO na swoim terytorium, bez 
zmieniania procedury oceny ryzyka 
przewidzianej w unijnym systemie 
zatwierdzania GMO zarówno w trakcie, 
jak i po zakończeniu procedury 
zatwierdzania, i niezależnie od środków, 
do wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobowiązane przez 
zastosowanie dyrektywy 2001/18/WE 
w celu zapobieżenia niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach
na swoim terytorium. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
współpracy z sąsiednimi państwami 
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środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

członkowskimi w celu zapewnienia 
odpowiedniej wymiany informacji służącej 
zapobieganiu transgranicznym skażeniom 
przez GMO.

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się, że GMO mogą powodować transgraniczne skażenie upraw i różnorodności 
biologicznej. Dlatego państwa członkowskie powinny współpracować w celu zapobiegania 
takim skażeniom i wymiany informacji o ewentualnych uprawach GMO w pobliżu granic.

Poprawka 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium 
tych państw członkowskich. W tym 
kontekście wydaje się właściwe przyznanie 
państwom członkowskim, zgodnie z zasadą 

(7) W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, większej 
swobody decydowania, czy chcą one 
uprawiać i wprowadzać do obrotu GMO 
na swoim terytorium, w postaci surowców 
pochodzących ze zbiorów lub w postaci 
produktów przetworzonych przez 
przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, bez 
zmieniania procedury oceny ryzyka 
przewidzianej w unijnym systemie 
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pomocniczości, większej swobody 
decydowania, czy chcą one uprawiać GMO 
na swoim terytorium, bez zmieniania 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

zatwierdzania GMO zarówno w trakcie, 
jak i po zakończeniu procedury 
zatwierdzania, i niezależnie od środków, 
do wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobowiązane przez 
zastosowanie dyrektywy 2001/18/WE 
w celu zapobieżenia niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach 
na ich terytorium i na obszarach 
graniczących z sąsiednimi państwami 
członkowskimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności państwa członkowskie powinny mieć możliwość zakazania 
wprowadzenia GMO do obrotu, a tym samym przywozu. Bezpieczeństwo konsumentów 
powinno być nadrzędne w stosunku do interesów przemysłu rolno-spożywczego.

Poprawka 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mogłyby zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
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lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są zobowiązane 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach na ich terytorium i 
na obszarach granicznych sąsiadujących 
państw członkowskich. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego
dzięki przeglądowi przepisów dotyczących 
etykietowania artykułów żywnościowych.

Or. it

Poprawka 74
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 7
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Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których 
państwa członkowskie są upoważnione 
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy 
stałym uwzględnianiu zasady ostrożności.

Or. en

Poprawka 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan
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Stanowisko Rady
Motyw 7

Stanowisko Rady Poprawka

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem w trakcie 
procedury zatwierdzania i po jej 
zakończeniu mieć możliwość ograniczenia 
lub zakazu uprawy danej odmiany GMO 
na swoim terytorium włącznie 
z wykluczeniem uprawy konkretnych 
GMO na całości lub części terytorium tych 
państw członkowskich. 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 
procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO 
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
procedury zatwierdzania, i niezależnie od 
środków, do wprowadzenia których
państwa członkowskie są upoważnione
przez zastosowanie dyrektywy 
2001/18/WE w celu zapobieżenia 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w innych produktach. Przyznanie 
państwom członkowskim takich 
możliwości powinno ułatwić proces 
decyzyjny w dziedzinie GMO. Zarazem 
należy zagwarantować konsumentom, 
rolnikom i podmiotom gospodarczym 
zachowanie swobody wyboru, zapewniając 
jednocześnie zainteresowanym stronom 
większą przejrzystość w odniesieniu do 
uprawy GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa 
powinna ułatwić zatem sprawne
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(7) Zgodnie z art. 2 ust. 2 TFUE państwa 
członkowskie mają zatem mieć możliwość 
ograniczenia lub zakazu uprawy danej 
odmiany GMO na swoim terytorium 
włącznie z wykluczeniem uprawy 
konkretnych GMO na całości lub części 
terytorium tych państw członkowskich. 
W tym kontekście wydaje się właściwe 
przyznanie państwom członkowskim, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, 
bezwzględnej swobody decydowania, czy 
chcą one uprawiać GMO na swoim 
terytorium, i niezależnie od środków, do 
wprowadzenia których państwa 
członkowskie są zobowiązane na mocy
dyrektywy 2001/18/WE w celu 
zapobieżenia niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach 
na ich terytorium i na obszarach 
graniczących z sąsiednimi państwami 
członkowskimi. 
Zgłaszający/wnioskodawcy są 
zobowiązani przestrzegać decyzji państw 
członkowskich o ograniczeniu lub 
zakazaniu uprawy danego GMO na ich 
terytorium i w takim przypadku 
zgłoszenie/wniosek o zatwierdzenie nie 
mogą dotyczyć terytoriów tych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 76
Julie Girling
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Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) W oparciu o konkluzje Rady ds. 
Środowiska przyjęte w dniu 4 grudnia 
2008 r. Komisja powinna ocenić 
konieczność ustalenia wartości progowych 
oznakowania przypadkowego 
występowania GMO w nasionach 
konwencjonalnych na możliwie niskim 
poziomie, który byłby realistyczny, 
proporcjonalny i funkcjonalny dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych. 
Komisja powinna ponadto ocenić, czy 
występuje potrzeba harmonizacji metod 
pobierania próbek i metod analitycznych 
w przypadku niezatwierdzonych GMO, 
których śladowe ilości występują w 
nasionach, a w szczególności ustalenia 
minimalnej wartości granicznej 
efektywności metod wykrywania.

Or. en

Poprawka 77
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) W ramach zarządzania ryzykiem 
należy umożliwić państwom członkowskim 
przyjmowanie środków wprowadzających 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całości 
lub części swojego terytorium wszystkich 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub konkretnej 
odmiany GMO już zatwierdzonych 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 lub 
w trakcie zatwierdzania bądź ponownego 
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zatwierdzenia. Środki te powinny być 
zgodne z prawem Unii i uzasadnione 
podstawami związanymi z czynnikami 
środowiskowymi lub innymi 
uzasadnionymi czynnikami takimi jak 
skutki społeczno-gospodarcze, w sytuacji, 
w której czynniki te nie zostały omówione 
w ramach zharmonizowanych procedur 
ustanowionych w części C dyrektywy 
2001/18/WE lub w rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003, lub też związanymi z 
utrzymującymi się wątpliwościami natury 
naukowej.

Or. en

Poprawka 78
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) Potrzebne są skuteczne środki 
dotyczące współistnienia upraw, aby 
zapewnić, że uprawa GMO nie 
doprowadzi do niezamierzonego 
występowania GMO w szczególności w 
produktach uznanych w ramach unijnych 
systemów jakości za ekologiczne. Państwa 
członkowskie powinny być w związku z 
tym zobowiązane, zgodnie z dyrektywą 
2001/18/WE, do przyjęcia zasad mających 
zastosowanie do ich terytorium w celu 
uniknięcia niezamierzonego wystąpienia 
GMO. Szczególną uwagę należy poświęcić 
wszelkim możliwym skażeniom 
transgranicznym między państwem 
członkowskim lub regionem, w którym 
uprawy są dozwolone, a sąsiednim 
państwem członkowskim lub regionem, w 
którym obowiązuje zakaz upraw GMO. 
Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. 
dostarcza państwom członkowskim 
wskazówek dotyczących opracowania 
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krajowych środków w zakresie 
współistnienia upraw, w tym na obszarach 
przygranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że większość europejskich konsumentów jest przeciwna organizmom zmodyfikowanym 
genetycznie (GMO w żywności, Eurobarometr, 2010), UE nadal nie zajęła się należycie 
kwestią skażenia przez GMO w łańcuchu żywnościowym (od produkcji do konsumpcji). Koszt 
utrzymywania GMO poza łańcuchem żywnościowym, poprzez ich izolację i środki 
zapobiegawcze, a także obciążenie kosztami pobierania próbek i analiz powoduje coraz 
większe problemy finansowe producentów, przetwórców i innych podmiotów.

Poprawka 79
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) Państwa członkowskie powinny 
współpracować z sąsiednimi państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
odpowiedniej wymiany informacji służącej 
zagwarantowaniu skuteczności środków 
dotyczących współistnienia upraw na 
obszarach transgranicznych oraz w celu 
zapobiegania transgranicznemu 
rozprzestrzenianiu się GMO z państwa 
członkowskiego, w którym uprawa GMO 
jest dozwolona, do sąsiedniego państwa 
członkowskiego, w którym obowiązuje 
zakaz uprawy GMO.

Or. en

Poprawka 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via
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Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) Niezbędne są skuteczne środki 
dotyczące współistnienia upraw, aby 
zapewnić, że uprawa GMO nie 
doprowadzi do niezamierzonego 
występowania GMO w innych 
produktach. Państwa członkowskie 
powinny być w związku z tym 
upoważnione, zgodnie z dyrektywą 
2001/18/WE, do przyjęcia zasad mających 
zastosowanie do ich terytorium w celu 
uniknięcia niezamierzonego wystąpienia 
GMO. Szczególną uwagę należy poświęcić 
wszelkim możliwym skażeniom 
transgranicznym między państwem 
członkowskim lub regionem, w którym 
uprawy GMO są dozwolone, a sąsiednim 
państwem członkowskim lub regionem, w 
którym obowiązuje zakaz upraw GMO. 
Aby zapewnić spójne wdrażanie takich 
zasad, w tym na obszarach 
przygranicznych, państwa członkowskie 
powinny korzystać z wytycznych Komisji 
przedstawionych w komunikacie z dnia 13 
lipca 2010 r.1a.

__________________
1a Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 
2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków 
dotyczących współistnienia upraw i 
mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO w 
uprawach konwencjonalnych i 
ekologicznych (Dz.U. C 200 z 22.7.2010, s. 
1).

Or. en

Poprawka 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio



AM\1037402PL.doc 41/125 PE539.851v01-00

PL

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) Potrzebne są skuteczne środki 
dotyczące współistnienia, aby upewnić się, 
że uprawa GMO nie doprowadzi do 
niezamierzonego występowania GMO w 
innych produktach, byleby tylko środki te 
nie kolidowały z innymi metodami 
dozwolonymi lub rozwijanymi pod 
szczególnymi warunkami w państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie 
powinny być w związku z tym 
zobowiązane, zgodnie z dyrektywą 
2001/18/WE, do przyjęcia skutecznych na 
ich terytorium zasad mających na celu 
uniknięcie niezamierzonego wystąpienia 
GMO. Szczególną uwagę należy poświęcić 
wszelkim możliwym skażeniom 
transgranicznym między państwem 
członkowskim lub regionem, w którym 
uprawy są dozwolone, a sąsiednim 
państwem członkowskim lub regionem, w 
którym obowiązuje zakaz upraw GMO. 
Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. 
dostarcza państwom członkowskim 
wytycznych w zakresie opracowywania 
krajowych środków dotyczących 
współistnienia upraw, w tym na obszarach 
przygranicznych1a.

__________________
1a Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 
2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków 
dotyczących współistnienia upraw 
i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych (Dz.U. C 200 z 22.7.2010, 
s. 1).

Or. it
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Poprawka 82
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7a) Kiedy zgłaszający/wnioskodawca 
składa wniosek o zatwierdzenie uprawy 
danego GMO na terytorium Unii 
Europejskiej, to wniosek ten nie powinien 
dotyczyć terytorium państwa 
członkowskiego, które postanowiło 
ograniczyć uprawę GMO lub jej zakazać 
na swoim terytorium. W przeciwnym 
wypadku Komisja Europejska powinna 
automatycznie odrzucić wniosek 
zgłaszającego/wnioskodawcy.

Or. fr

Poprawka 83
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7 a) Przyznanie państwom członkowskim 
elastyczności nie powinno absolutnie 
wpływać na ich stanowisko w przypadku 
decyzji w sprawie zatwierdzania GMO. 
Zarazem należy zagwarantować 
konsumentom, rolnikom i podmiotom 
gospodarczym zachowanie swobody 
wyboru, zapewniając jednocześnie 
zainteresowanym stronom większą 
przejrzystość w odniesieniu do uprawy 
GMO w Unii. Niniejsza dyrektywa jest 
zatem zgodna z zasadami sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 9 z projektu zalecenia. Komisja zawsze zaprzecza, że 
jednym z głównych celów wniosku jest „przekonanie” państw członkowskich nastawionych 
krytycznie wobec GMO do głosowania za decyzjami dotyczącymi zatwierdzania GMO (lub co 
najmniej wstrzymania się od głosu). Należy to wyrazić bardzo jasno w dyrektywie.

Poprawka 84
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Motyw 7 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(7b) W większości państw członkowskich 
nie wprowadzono środków służących 
ochronie upraw konwencjonalnych i 
ekologicznych przed skażeniem przez 
GMO, a jeśli takie środki istnieją, 
zazwyczaj nie są dość skuteczne, by 
chronić przez skażeniem. Państwa 
członkowskie, które nie zakazują uprawy 
GMO, powinny mieć obowiązek przyjęcia 
środków służących ochronie upraw 
konwencjonalnych i ekologicznych przed 
skażeniem oraz stworzenia systemów 
odpowiedzialności zapewniających, że 
ciężar ekonomiczny związany ze 
skażeniem będzie spoczywał raczej na 
producentach GMO, a nie na podmiotach 
zajmujących się uprawami 
konwencjonalnymi i ekologicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że większość europejskich konsumentów jest przeciwna organizmom zmodyfikowanym 
genetycznie (GMO w żywności, Eurobarometr, 2010), UE nadal nie zajęła się należycie 
kwestią skażenia przez GMO w łańcuchu żywnościowym (od produkcji do konsumpcji). Koszt 
utrzymywania GMO poza łańcuchem żywnościowym, poprzez ich izolację i środki 
zapobiegawcze, a także obciążenie kosztami pobierania próbek i analiz powoduje coraz 
większe problemy finansowe producentów, przetwórców i innych podmiotów.
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Poprawka 85
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, 
bezzwłocznie przekazując wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego 

skreślony
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zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, 
bezzwłocznie przekazując wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 87
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, 
bezzwłocznie przekazując wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta dostosowała zakres 
geograficzny zgłoszenia/wniosku
przedstawionego zgodnie z częścią C 
dyrektywy 2001/18/WE lub zgodnie z art. 
5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Prawo żywnościowe UE (179/2002) określa wspólne zasady i obowiązki, sposoby 
zapewnienia mocnej podstawy naukowej, skuteczne ustalenia organizacyjne i procedury 
służące podejmowaniu decyzji dotyczących żywności i pasz. To zakłada bliską współpracę 
między EFSA (główny organ ds. oceny ryzyka), Komisją i państwami członkowskimi. 
Zgłaszającym/wnioskodawcom nie należy przypisywać oficjanej roli na etapie zarządzania 
ryzykiem. Niniejsza dyrektywa oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 określają rolę 
zgłaszających/wnioskodawców na wszystkich etapach wdrażania prawa żywnościowego UE.

Poprawka 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego
zgłoszenia przedstawionego przez niego 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, bezzwłocznie 
przekazując wniosek państwa
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO państwo członkowskie może 
powiadomić Komisję o zamiarze 
niewyrażenia zgody na uprawę tej 
odmiany GMO na całości lub na części 
swojego terytorium. W takim przypadku 
zgłaszający/wnioskodawca ma możliwość 
zwrócenia się do Komisji lub organu 
zatwierdzającego o odpowiednie
dostosowanie zakresu geograficznego
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
Komisja powinna niezwłocznie 
poinformować zainteresowane państwo 
członkowskie i pozostałe państwa
członkowskie o wniosku 
zgłaszającego/wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 89
Younous Omarjee
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Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, 
bezzwłocznie przekazując wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

(8) Przed rozpoczęciem procedury 
zatwierdzania danego GMO 
zgłaszający/wnioskodawca powinien się 
zawsze zwrócić o zezwolenie 28 państw 
członkowskich, zanim włączy ich 
terytorium do zakresu swojego wniosku. 
Bez wyraźnej zgody danego państwa 
członkowskiego 
zgłaszający/wnioskodawca nie powinien 
móc złożyć wniosku dotyczącego 
terytorium tego państwa członkowskiego. 

Or. fr

Poprawka 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO państwo członkowskie może 
poinformować Komisję, że ma zamiar nie 
zezwolić na uprawę danego GMO na 
całości lub części swojego terytorium. W 
takim przypadku 
zgłaszający/wnioskodawca może się
zwrócić do Komisji lub organu 
zatwierdzającego o odpowiednie 
dostosowanie geograficznego zakresu
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włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury,
bezzwłocznie przekazując wniosek
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.  
Komisja powinna bezzwłocznie
poinformować dane państwo 
członkowskie i pozostałe państwa
członkowskie o wniosku złożonym przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę.

Or. fr

Poprawka 91
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO należy zapewnić państwu 
członkowskiemu możliwość zwrócenia się 
do Komisji, by ta przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy wniosek 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia przedstawionego przez niego 
zgodnie z częścią C dyrektywy 
2001/18/WE lub zgodnie z art. 5 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
włącznie z wykluczeniem uprawy na 
całości lub na części terytorium tego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna ułatwiać procedury, 
bezzwłocznie przekazując wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, 
a zgłaszający/wnioskodawca powinien 
udzielić odpowiedzi na ten wniosek 
w określonym terminie.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1.

Poprawka 92
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 9

Stanowisko Rady Poprawka

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 
dostosować, jeśli 
zgłaszający/wnioskodawca w określonym 
terminie od przekazania mu wniosku 
przez Komisję wyrazi, wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, swoją zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego. Jeżeli 
zgłaszający/wnioskodawca jest przeciwny 
wnioskowi, powinien powiadomić o tym 
Komisję i państwa członkowskie. Jednak 
złożona przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę odmowa 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 7 i 19 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, w zależności od przypadku, do 
dokonania w stosownych przypadkach 
takiego dostosowania w świetle oceny 
ryzyka dla środowiska naturalnego 
przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

skreślony

Or. en

Poprawka 93
Sirpa Pietikäinen



PE539.851v01-00 50/125 AM\1037402PL.doc

PL

Stanowisko Rady
Motyw 9

Stanowisko Rady Poprawka

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 
dostosować, jeśli 
zgłaszający/wnioskodawca w określonym 
terminie od przekazania mu wniosku 
przez Komisję wyrazi, wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, swoją zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego. Jeżeli 
zgłaszający/wnioskodawca jest przeciwny 
wnioskowi, powinien powiadomić o tym 
Komisję i państwa członkowskie. Jednak 
złożona przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę odmowa 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku powinna pozostawać
bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 7 i 19 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, w zależności od przypadku, do 
dokonania w stosownych przypadkach 
takiego dostosowania w świetle oceny 
ryzyka dla środowiska naturalnego 
przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 9

Stanowisko Rady Poprawka

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 

skreślony
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dostosować, jeśli 
zgłaszający/wnioskodawca w określonym 
terminie od przekazania mu wniosku 
przez Komisję wyrazi, wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, swoją zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego. Jeżeli 
zgłaszający/wnioskodawca jest przeciwny 
wnioskowi, powinien powiadomić o tym 
Komisję i państwa członkowskie. Jednak 
złożona przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę odmowa 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 7 i 19 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, w zależności od przypadku, do 
dokonania w stosownych przypadkach 
takiego dostosowania w świetle oceny 
ryzyka dla środowiska naturalnego 
przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1.

Poprawka 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 9

Stanowisko Rady Poprawka

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 
dostosować, jeśli
zgłaszający/wnioskodawca w określonym 
terminie od przekazania mu wniosku przez 
Komisję wyrazi, wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany, swoją zgodę na wniosek
państwa członkowskiego. Jeżeli 
zgłaszający/wnioskodawca jest przeciwny 

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 
dostosować, jeśli Komisja lub organ 
zatwierdzający nie odrzuci wniosku 
zgłaszającego/wnioskodawcy w 
określonym terminie od jego przekazania. 
Jeśli Komisja lub organ zatwierdzający 
odrzuci wniosek, powiadamia o swojej 
decyzji zgłaszającego/wnioskodawcę, 
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wnioskowi, powinien powiadomić o tym 
Komisję i państwa członkowskie. Jednak 
złożona przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę odmowa 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 7 i 19 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, w zależności od przypadku, do 
dokonania w stosownych przypadkach 
takiego dostosowania w świetle oceny 
ryzyka dla środowiska naturalnego 
przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

zainteresowane państwo członkowskie i 
pozostałe państwa członkowskie. Komisja 
utrzymuje swoje uprawnienia zgodnie z 
art. 19 dyrektywy 2001/18/WE albo art. 7 i 
19 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w 
zależności od przypadku, do dokonania w 
stosownych przypadkach takiego 
dostosowania w świetle oceny ryzyka dla 
środowiska naturalnego przeprowadzonej 
przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

Or. en

Poprawka 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stanowisko Rady
Motyw 9

Stanowisko Rady Poprawka

(9) Zakres geograficzny 
zgłoszenia/wniosku należy odpowiednio 
dostosować, jeśli 
zgłaszający/wnioskodawca w określonym 
terminie od przekazania mu wniosku 
przez Komisję wyrazi, wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, swoją zgodę na
wniosek państwa członkowskiego. Jeżeli 
zgłaszający/wnioskodawca jest przeciwny 
wnioskowi, powinien powiadomić o tym 
Komisję i państwa członkowskie. Jednak 
złożona przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę odmowa 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku powinna pozostawać 
bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
zgodnie z art. 19 dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 7 i 19 rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, w zależności od przypadku, do 
dokonania w stosownych przypadkach 

(9) Zgłaszający/wnioskodawca powinien 
się podporządkować suwerennym 
decyzjom państw członkowskich i w 
konsekwencji nie składać żadnego 
wniosku dotyczącego terytorium państw 
członkowskich, które postanowiły, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany,
ograniczyć lub zakazać GMO na swoim 
terytorium. Geograficzny zasięg 
zgłoszenia/wniosku powinien być więc 
ograniczony do terytoriów tych państw 
członkowskich, które dały wyraźną i 
publiczną zgodę na uprawę GMO na 
swoim terytorium. Wszelkie wywieranie 
presji na państwa członkowskie powinno 
być zakazane i podlegać odpowiednim 
karom finansowym.
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takiego dostosowania w świetle oceny 
ryzyka dla środowiska naturalnego 
przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

Or. fr

Poprawka 97
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Motyw 9 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(9a) Ograniczenia lub zakazy uprawy 
GMO wprowadzone przez państwa 
członkowskie nie powinny utrudniać 
badań nad biotechnologiami, pod 
warunkiem że podczas takich badań będą 
stosowane wszystkie niezbędne środki 
bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 98
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków wprowadzających 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całości 
lub części swojego terytorium tego GMO 
już zatwierdzonego, na zgodnych 
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Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych, to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

z prawem Unii podstawach różnych od 
podstaw uznanych zgodnie ze 
zharmonizowanym zestawem przepisów 
unijnych, to jest dyrektywą 2011/18/WE 
i rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003. 
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej lub mogą to być inne istotne 
podstawy takie jak zagospodarowanie 
przestrzenne, użytkowanie gruntów, wpływ 
na sytuację społeczno-gospodarczą i
współistnienie upraw. Podstawy te mogą 
być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

Or. de

Poprawka 99
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków wprowadzających 
ograniczajączenie lub zakaz uprawy na 
całości lub części swojego terytorium tego 
GMO już zatwierdzonego , na zgodnych 
z prawem Unii, czysto naukowych
podstawach różnych od podstaw uznanych 
zgodnie ze zharmonizowanym zestawem 
przepisów unijnych, to jest dyrektywą 
2011/18/WE i rozporządzeniem (WE) nr 
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środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

1829/2003.

Or. en

Poprawka 100
Julie Girling

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków wprowadzających 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całości 
lub części swojego terytorium tego GMO 
już zatwierdzonego, na zgodnych 
z prawem Unii podstawach różnych od 
podstaw uznanych zgodnie ze 
zharmonizowanym zestawem przepisów 
unijnych, które przewidują już procedury 
uwzględniające zagrożenie, jakie uprawa 
danej odmiany GMO może stanowić dla 
zdrowia publicznego i środowiska, to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
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mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

Or. en

Poprawka 101
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO już
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 

(10) Państwo członkowskie powinno mieć
zawsze możliwość zarządzania ryzykiem i
przyjmowania uzasadnionych środków 
wprowadzających ograniczenie lub zakaz
uprawy na całości lub części swojego 
terytorium tego GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych, 
na zgodnych z prawem Unii podstawach
związanych z interesem publicznym.
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej lub z innymi uzasadnionymi 
czynnikami takimi jak skutki społeczno-
gospodarcze, w sytuacji, w której czynniki 
te nie zostały omówione w ramach 
zharmonizowanej procedury, 
ustanowionej w części C dyrektywy 
2001/18/WE, lub też z utrzymującymi się 
wątpliwościami natury naukowej. Środki 
te powinny być oparte na należycie 
uzasadnionych podstawach naukowych 
lub podstawach związanych z innymi 
uzasadnionymi czynnikami, które mogą
wynikać z zamierzonego uwolnienia GMO 
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szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

lub wprowadzenia ich do obrotu.
Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności 
od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, regionie lub obszarze, 
w którym te środki będą obowiązywały.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo żywnościowe UE (178/2002) określa wspólne zasady i obowiązki, sposoby 
zapewnienia mocnej podstawy naukowej, skuteczne ustalenia organizacyjne i procedury 
służące podejmowaniu decyzji dotyczących żywności i pasz. To zakłada bliską współpracę 
między EFSA (główny organ ds. oceny ryzyka), Komisją i państwami członkowskimi. 
Zgłaszającym/wnioskodawcom nie należy przypisywać oficjanej roli na etapie zarządzania 
ryzykiem.

Poprawka 102
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa
członkowskiego, to państwo członkowskie
powinno mieć możliwość przyjmowania
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 

(10) W ramach zarządzania ryzykiem 
państwa członkowskie powinny być 
upoważnione do / mieć możliwość / mieć 
prawo przyjmowania środków 
wprowadzających ograniczenie lub zakaz 
uprawy na całości lub części swojego 
terytorium tego GMO, grup GMO lub 
wszystkich GMO, w oparciu o podstawy 
związane z czynnikami środowiskowymi 
lub innymi uzasadnionymi czynnikami 
takimi jak skutki społeczno-gospodarcze,
w sytuacji, w której czynniki te nie zostały 
odpowiednio omówione w ramach 
zharmonizowanych procedur 
ustanowionych w części C dyrektywy 
2001/18/WE lub rozporządzeniu (WE) nr 
1829/2003, lub też związane z 
utrzymującymi się wątpliwościami natury 
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być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

naukowej. Środki te powinny być zgodne z 
prawem Unii. 

Or. en

Poprawka 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 

(10) Jeżeli zgłaszający/wnioskodawca
postanowi nie skorzystać z możliwości 
wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie
zakresu geograficznego danego GMO, 
zainteresowane państwo członkowskie 
powinno przesłać Komisji uzasadnione 
środki wprowadzające ograniczenie lub 
zakaz uprawy tego GMO na całości lub 
części swojego terytorium, na zgodnych z 
prawem Unii podstawach wymienionych w 
art. 26b ust. 3 niniejszej dyrektywy. 
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej lub mogą to być inne istotne 
podstawy takie jak zagospodarowanie 
przestrzenne, użytkowanie gruntów, wpływ 
na sytuację społeczno-gospodarczą, 
współistnienie upraw i polityka publiczna.
Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności 
od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, regionie lub obszarze, 
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w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

w którym te środki będą obowiązywały.

Or. en

Poprawka 104
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO już
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

(10) Ponadto państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość zarządzania 
ryzykiem i przyjmowania uzasadnionych 
środków wprowadzających ograniczenie
lub zakaz uprawy na całości lub części 
swojego terytorium danego GMO, grup 
GMO określonych rodzajem albo cechą 
uprawy lub wszystkich GMO już
zatwierdzonych, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach związanych z interesem 
publicznym, różnych od podstaw uznanych 
zgodnie ze zharmonizowanym zestawem 
przepisów unijnych, to jest dyrektywą 
2011/18/WE i rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej, z innymi 
uzasadnionymi czynnikami takimi jak 
skutki społeczno-gospodarcze, w sytuacji, 
w której czynniki te nie zostały omówione 
w ramach zharmonizowanej procedury, 
ustanowionej w części C dyrektywy 
2001/18/WE, lub z utrzymującymi się 
wątpliwościami natury naukowej. Środki 
te powinny być oparte na należycie 
uzasadnionych podstawach naukowych 
lub podstawach związanych z innymi 
uzasadnionymi czynnikami, które mogą
wynikać z zamierzonego uwolnienia GMO 
lub wprowadzenia ich do obrotu.
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Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności 
od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, regionie lub obszarze, 
w którym te środki będą obowiązywały.

Or. en

Poprawka 105
Paul Brannen

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków wprowadzających
ograniczenie lub zakaz uprawy na całości 
lub części swojego terytorium tego już 
zatwierdzonego GMO , na zgodnych 
z prawem Unii podstawach różnych od 
podstaw uznanych zgodnie ze 
zharmonizowanym zestawem przepisów 
unijnych to jest dyrektywą 2011/18/WE 
i rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej opartymi na dowodach 
empirycznych lub mogą to być inne istotne 
podstawy takie jak zagospodarowanie 
przestrzenne, użytkowanie gruntów, wpływ 
na sytuację społeczno-gospodarczą, 
współistnienie upraw i polityka publiczna.
Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności 
od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, regionie lub obszarze, 
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obowiązywały. w którym te środki będą obowiązywały.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki zaproponowanej do art. 26b ust. 3.

Poprawka 106
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO już
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

(10) Bez uszczerbku dla możliwości 
zwrócenia się przez państwo członkowskie 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, państwo członkowskie 
powinno mieć zawsze możliwość 
przyjmowania uzasadnionych środków 
wprowadzających ograniczenie lub zakaz
uprawy na całości lub części swojego 
terytorium tego GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych, 
na zgodnych z prawem Unii podstawach
związanych z interesem publicznym.
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej, z innymi uzasadnionymi 
czynnikami takimi jak skutki społeczno-
gospodarcze, w sytuacji, w której czynniki 
te nie zostały omówione w ramach 
zharmonizowanej procedury, 
ustanowionej w części C dyrektywy 
2001/18/WE, lub z utrzymującymi się 
wątpliwościami natury naukowej.
Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu, w zależności 
od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, regionie lub obszarze, 
w którym te środki będą obowiązywały.
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Or. en

Poprawka 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

(10) Bez uszczerbku dla możliwości 
zwrócenia się przez państwo członkowskie 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, dane państwo 
członkowskie powinno zawsze mieć 
możliwość działania w ramach 
zarządzania ryzykiem i przyjmowania 
uzasadnionych środków wprowadzających 
ograniczenie lub zakaz uprawy danej 
odmiany GMO lub grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych
na całym lub na części jego terytorium, na 
zgodnych z prawem Unii podstawach 
związanych z interesem publicznym. 
Podstawy te mogą być związane z celami 
polityki ochrony środowiska lub polityki 
rolnej lub mogą to być inne uzasadnione
podstawy takie jak skutki społeczno-
gospodarcze, w sytuacji, w której podstawy 
te nie zostały omówione w ramach 
zharmonizowanej procedury, 
ustanowionej w części C dyrektywy 
2001/18/WE, lub też mieć związek z 
utrzymującymi się wątpliwościami 
naukowymi. Środki te powinny być 
należycie uzasadnione w oparciu o źródła 
naukowe lub argumenty związane z 
czynnikami o charakterze sanitarnym, 
ekonomicznym, społecznym i etycznym, 
które mogą wynikać z zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich 
do obrotu. Podstawy te mogą być 
stosowane pojedynczo lub w połączeniu, 
w zależności od szczególnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
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członkowskim, regionie lub obszarze, 
w którym te środki będą obowiązywały.

Or. it

Poprawka 108
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

(10) Dane państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość przyjmowania środków 
ograniczających lub zakazujących uprawy
danego GMO już zatwierdzonego na 
całym jego terytorium lub na jego części. 
Środki te, które podlegają decyzji państw 
członkowskich według ich własnego 
uznania, mogą być oparte na celach
polityki w dziedzinie ochrony środowiska 
lub rolnictwa lub na wszelkich innych 
istotnych przyczynach, takich jak 
zagospodarowanie przestrzenne, 
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i porządek publiczny.

Or. fr
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Poprawka 109
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 10

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Ponadto, i jedynie w przypadku, gdy 
zgłaszający/wnioskodawca odmówił 
dostosowania zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku dotyczącego GMO 
zgodnie z wnioskiem państwa
członkowskiego, to państwo członkowskie
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających 
lub zakazujących uprawy tego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium, na zgodnych z prawem 
Unii podstawach różnych od podstaw 
uznanych zgodnie ze zharmonizowanym 
zestawem przepisów unijnych to jest 
dyrektywą 2011/18/WE i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą być 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub mogą to 
być inne istotne podstawy takie jak 
zagospodarowanie przestrzenne,
użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą, współistnienie 
upraw i polityka publiczna. Podstawy te 
mogą być stosowane pojedynczo lub 
w połączeniu, w zależności od 
szczególnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, regionie 
lub obszarze, w którym te środki będą 
obowiązywały.

(10) Państwa członkowskie powinny 
zawsze mieć możliwość zarządzania 
ryzykiem i przyjmowania uzasadnionych 
środków wprowadzających ograniczenie 
lub zakaz uprawy na całości lub na części 
swojego terytorium tego GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO, na podstawach
związanych z celami polityki ochrony 
środowiska lub polityki rolnej lub z innymi 
istotnymi czynnikami, które mogą wynikać 
z zamierzonego dopuszczenia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, takimi jak 
skutki społeczno-gospodarcze,
współistnienie upraw lub utrzymujące się 
wątpliwości naukowe. Podstawy te mogą 
być stosowane pojedynczo lub w 
połączeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 11 z projektu zalecenia, z tym że usunięto odniesienie do 
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„etapu 1” i podano dokładniejsze przykłady. W swoim projekcie wniosku nawet Komisja 
zezwoliła rządom na wprowadzenie zakazu upraw poszczególnych lub wszystkich GMO. Rada 
nie poparła Komisji ani stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(10a) mając na uwadze, że najnowsze 
badanie poświęcone analizie wpływu 
stosowania tych produktów na zdrowie i 
bezpieczeństwo ludzi pochodzi z roku 2001 
oraz że najnowsze badania ich wpływu i 
skutków społeczno-gospodarczych w 
odniesieniu do zdrowia zwierząt pochodzą 
z lat 2011–2012, należy dążyć do 
przeprowadzenia dalszych badań 
poświęconych kwestii zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz wspierać takie badania;

Or. pt

Poprawka 111
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 11

Stanowisko Rady Poprawka

(11) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska stosowany w Unii pozwala na 
jednolitą ocenę naukową w całej Unii; 
niniejsza dyrektywa nie powinna zmieniać 
tej sytuacji. Aby zatem uniknąć wszelkiego 
ingerowania w kompetencje przyznane 
osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 

(11) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska stosowany w Unii nie może 
być zmieniany przez państwo 
członkowskie i zasada ta powinna zostać 
utrzymana. Aby zatem uniknąć wszelkiego 
ingerowania w kompetencje przyznane 
osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 
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powinno stosować wyłącznie te podstawy 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska, które nie kolidują z oceną 
ryzyka dla zdrowia i środowiska 
przeprowadzaną w kontekście procedury 
zatwierdzania przewidzianej w dyrektywie 
2001/18/WE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003, takie jak utrzymanie 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych, pewnych habitatów 
i ekosystemów oraz konkretnych funkcji 
ekosystemu i usług ekosystemowych.

powinno stosować wyłącznie te podstawy 
związane ze skutkami środowiskowymi,
które uzupełniają się z oceną ryzyka dla 
zdrowia i środowiska przeprowadzaną 
w kontekście procedury zatwierdzania 
przewidzianej w dyrektywie 2001/18/WE 
i rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 11

Stanowisko Rady Poprawka

(11) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska stosowany w Unii pozwala na 
jednolitą ocenę naukową w całej Unii; 
niniejsza dyrektywa nie powinna zmieniać 
tej sytuacji. Aby zatem uniknąć wszelkiego 
ingerowania w kompetencje przyznane 
osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 
powinno stosować wyłącznie te podstawy 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska, które nie kolidują z oceną 
ryzyka dla zdrowia i środowiska 
przeprowadzaną w kontekście procedury 
zatwierdzania przewidzianej w dyrektywie 
2001/18/WE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003, takie jak utrzymanie 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych, pewnych habitatów 
i ekosystemów oraz konkretnych funkcji 

(11) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska stosowany w Unii nie może 
być zmieniany przez państwo 
członkowskie i zasada ta powinna zostać 
utrzymana. Aby zatem uniknąć wszelkiego 
ingerowania w kompetencje przyznane 
osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 
powinno stosować wyłącznie te podstawy 
zgodne z celami polityki ochrony 
środowiska, które uzupełniają się z oceną 
ryzyka dla zdrowia i środowiska 
przeprowadzaną w kontekście procedury 
zatwierdzania przewidzianej w dyrektywie 
2001/18/WE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003.
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ekosystemu i usług ekosystemowych.

Or. it

Poprawka 113
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 11

Stanowisko Rady Poprawka

(11) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska stosowany w Unii pozwala na 
jednolitą ocenę naukową w całej Unii; 
niniejsza dyrektywa nie powinna zmieniać 
tej sytuacji. Aby zatem uniknąć wszelkiego 
ingerowania w kompetencje przyznane 
osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 
powinno stosować wyłącznie te podstawy 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska, które nie kolidują z oceną
ryzyka dla zdrowia i środowiska 
przeprowadzaną w kontekście procedury 
zatwierdzania przewidzianej w dyrektywie 
2001/18/WE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003, takie jak utrzymanie 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych, pewnych habitatów 
i ekosystemów oraz konkretnych funkcji 
ekosystemu i usług ekosystemowych.

(11) Unia Europejska powinna zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i zdrowia zwierząt oraz ochrony 
środowiska dzięki jednolitej, wiarygodnej, 
naprawdę niezależnej i wysokiej jakości 
ocenie naukowej przeprowadzonej w całej 
Unii i niniejsza dyrektywa nie powinna 
zmieniać tej sytuacji. Aby zatem uniknąć 
wszelkiego ingerowania w kompetencje 
przyznane osobom oceniającym ryzyko 
i zarządzającym ryzykiem na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, państwo członkowskie 
powinno stosować wyłącznie te podstawy 
związane z celami polityki ochrony 
środowiska, które uzupełniają ocenę
ryzyka dla zdrowia i środowiska 
przeprowadzaną w kontekście procedury 
zatwierdzania przewidzianej w dyrektywie 
2001/18/WE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1829/2003, takie jak utrzymanie 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych, pewnych habitatów 
i ekosystemów oraz konkretnych funkcji 
ekosystemu i usług ekosystemowych.

Or. fr

Poprawka 114
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Stanowisko Rady
Motyw 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
również móc opierać tego rodzaju środki 
na podstawach związanych ze skutkami 
społeczno-gospodarczymi. Podstawy te 
mogą obejmować na przykład 
niewykonalność lub wysokie koszty 
środków współistnienia upraw bądź 
niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia upraw z powodu 
szczególnych warunków geograficznych, 
jak np. małe wyspy lub obszary górskie, 
konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej lub konieczność 
zapewnienia czystości materiału siewnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 14 złożoną przez sprawozdawczynię; dodano zdanie 
wprowadzające.

Poprawka 115
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11a) Należy zezwolić państwom 
członkowskim, by opierały środki, które 
wprowadzają ograniczenie lub zakaz 
uprawy poszczególnych GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO, na należycie 
uzasadnionych podstawach odnoszących 
się do skutków środowiskowych. Podstawy 
te mogą obejmować zapobieganie 
wytworzeniu się odporności chwastów i 
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szkodników na środki chwastobójcze; 
inwazyjność lub trwałość danej odmiany 
zmodyfikowanej genetycznie albo 
możliwość krzyżowania się z roślinami 
uprawianymi w kraju czy roślinami dziko 
rosnącymi; zapobieganie negatywnym 
skutkom dla środowiska lokalnego, 
spowodowanym zmianami w praktykach 
rolniczych związanych z uprawą GMO; 
utrzymywanie i rozwijanie praktyk 
rolniczych, które mogą skuteczniej 
pogodzić produkcję z trwałością 
ekosystemów; utrzymywanie lokalnej 
różnorodności biologicznej, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów, lub 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych; brak lub 
niewystarczającą ilość odpowiednich 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla środowiska państwa członkowskiego w 
ujęciu lokalnym lub regionalnym, w tym 
dla różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11a) Państwom członkowskim należy 
zezwolić, aby opierały środki 
wprowadzające ograniczenie lub zakaz 
GMO na należycie uzasadnionych 
podstawach związanych ze skutkami 
środowiskowymi i poszanowaniem 
tradycyjnych praktyk rolniczych lub na 
podstawach związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. Podstawy te mogą obejmować 
zapobieganie wytworzeniu się odporności 
chwastów i szkodników na środki 
chwastobójcze, inwazyjność lub trwałość 
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danej odmiany zmodyfikowanej 
genetycznie albo możliwość krzyżowania 
się z roślinami uprawianymi w kraju czy 
roślinami dziko rosnącymi, zapobieganie 
negatywnym skutkom dla środowiska 
lokalnego, spowodowanym zmianami w 
praktykach rolniczych związanymi z 
uprawą GMO, utrzymywanie i rozwijanie 
praktyk rolniczych, które oferują lepsze 
możliwości łączenia produkcji ze 
zrównoważonym charakterem 
ekosystemów, utrzymywanie 
różnorodności biologicznej, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych, brak lub 
niewystarczającą ilość odpowiednich 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
dla środowiska państwa członkowskiego w 
ujęciu lokalnym i regionalnym, w tym dla 
różnorodności biologicznej.

Or. it

Poprawka 117
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 11 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11b) Podstawy związane ze skutkami 
społeczno-gospodarczymi mogą 
obejmować niewykonalność lub wysokie 
koszty środków współistnienia upraw bądź 
niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia z powodu szczególnych 
warunków geograficznych.

Or. en
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Poprawka 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 11 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11b) Do podstaw związanych ze skutkami 
społeczno-gospodarczymi można zaliczyć 
niewykonalność lub wysokie koszty 
środków współistnienia bądź niemożność 
wprowadzenia środków współistnienia 
z powodu szczególnych warunków 
geograficznych, jak np. małe wyspy lub 
obszary górskie, konieczność ochrony 
różnorodności produkcji rolnej, 
konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego, dostępność materiału 
rozmnożeniowego roślin, a także 
utrzymanie konwencjonalnych i 
ekologicznych metod produkcji rolnej.

Or. it

Poprawka 119
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 11 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11c) Państwa członkowskie powinny móc 
opierać środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy danego 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
również na innych podstawach, które 
mogą obejmować użytkowanie gruntów i 
zagospodarowanie przestrzenne, oraz na 
innych istotnych czynnikach.

Or. en
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Poprawka 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Stanowisko Rady
Motyw 11 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11c) Państwa członkowskie powinny móc 
opierać środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy GMO 
również na innych podstawach, które 
mogą obejmować przeznaczenie gruntów i 
zagospodarowanie przestrzenne w 
miastach i na obszarach wiejskich, a także 
inne istotne czynniki, np. związane z 
tradycjami kulturalnymi.

Or. it

Poprawka 121
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 12

Stanowisko Rady Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny
również być w stanie oprzeć decyzje 
przyjmowane na mocy dyrektywy 
2001/18/WE na podstawach związanych 
ze społeczno-gospodarczymi skutkami 
mogącymi wynikać z uprawy GMO na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Mimo zalecenia Komisji 
z 13 lipca 2010 r.1  w sprawie środków 
dotyczących współistnienia upraw 
państwom członkowskim należy umożliwić 
na mocy niniejszej dyrektywy 
przyjmowanie środków ograniczających 
uprawę lub zakazujących uprawy 
zatwierdzonych GMO na całości lub 
części ich terytorium. Podstawy przyjęcia 
takich środków mogą być związane
z praktyczną niewykonalnością lub 

(12) Decyzje państw członkowskich o 
ograniczeniu lub zakazaniu uprawy GMO 
na ich terytorium powinny być oparte na 
podstawach związanych ze społeczno-
gospodarczymi skutkami mogącymi 
wynikać z uprawy GMO na terytorium 
danego państwa członkowskiego.
Podstawy te mogą być związane w 
szczególności z praktyczną 
niewykonalnością lub niemożliwością 
wdrożenia środków dotyczących 
współistnienia upraw ze względu na 
konkretne warunki geograficzne, z 
koniecznością uniknięcia obecności GMO 
w innych produktach, takich jak konkretne 
lub szczególne produkty, z potrzebą 
ochrony różnorodności produkcji rolnej lub 
potrzebą zapewnienia czystości nasion i 
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niemożliwością wdrożenia środków 
dotyczących współistnienia upraw ze 
względu na konkretne warunki 
geograficzne, z koniecznością uniknięcia 
obecności GMO w innych produktach, 
takich jak konkretne lub szczególne 
produkty, z potrzebą ochrony 
różnorodności produkcji rolnej lub 
potrzebą zapewnienia czystości nasion
i materiału rozmnożeniowego roślin.
Ponadto Komisja – zgodnie z wezwaniem 
zawartym w konkluzjach Rady z dnia 5 
grudnia 2008 r. w sprawie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie –
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat społeczno-
gospodarczych skutków uprawy GMO.
Wnioski z tego sprawozdania mogą mieć 
dużą wartość informacyjną dla państw 
członkowskich w kontekście 
podejmowania decyzji na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

materiału rozmnożeniowego roślin.
Ponadto Komisja – zgodnie z wezwaniem 
zawartym w konkluzjach Rady z dnia 5 
grudnia 2008 r. w sprawie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie –
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat społeczno-
gospodarczych skutków uprawy GMO.
Wnioski z tego sprawozdania mogą mieć 
dużą wartość informacyjną dla państw 
członkowskich w kontekście 
podejmowania decyzji na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

__________________
1 Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. 
w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków 
dotyczących współistnienia upraw 
i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych (Dz.U. C 200 z 22.7.2010, 
s. 1).

Or. fr

Poprawka 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 12

Stanowisko Rady Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny 
również być w stanie oprzeć decyzje 

(12) Państwa członkowskie powinny 
również być w stanie oprzeć decyzje 
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przyjmowane na mocy dyrektywy 
2001/18/WE na podstawach związanych ze 
społeczno-gospodarczymi skutkami 
mogącymi wynikać z uprawy GMO na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Mimo zalecenia Komisji 
z 13 lipca 2010 r.1  w sprawie środków 
dotyczących współistnienia upraw 
państwom członkowskim należy umożliwić 
na mocy niniejszej dyrektywy 
przyjmowanie środków ograniczających 
uprawę lub zakazujących uprawy 
zatwierdzonych GMO na całości lub 
części ich terytorium. Podstawy przyjęcia 
takich środków mogą być związane 
z praktyczną niewykonalnością lub 
niemożliwością wdrożenia środków 
dotyczących współistnienia upraw ze 
względu na konkretne warunki 
geograficzne, z koniecznością uniknięcia 
obecności GMO w innych produktach, 
takich jak konkretne lub szczególne 
produkty, z potrzebą ochrony 
różnorodności produkcji rolnej lub 
potrzebą zapewnienia czystości nasion 
i materiału rozmnożeniowego roślin.
Ponadto Komisja – zgodnie z wezwaniem 
zawartym w konkluzjach Rady z dnia 5 
grudnia 2008 r. w sprawie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie –
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat społeczno-
gospodarczych skutków uprawy GMO.
Wnioski z tego sprawozdania mogą mieć 
dużą wartość informacyjną dla państw 
członkowskich w kontekście 
podejmowania decyzji na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

przyjmowane na mocy dyrektywy 
2001/18/WE na podstawach związanych ze 
społeczno-gospodarczymi skutkami 
mogącymi wynikać z uprawy GMO na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Podstawy przyjęcia 
takich środków mogą być związane z
koniecznością lub chęcią uniknięcia 
obecności GMO w innych produktach, 
takich jak konkretne lub szczególne 
produkty, z potrzebą ochrony 
różnorodności produkcji rolnej lub 
potrzebą zapewnienia czystości nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin.
Ponadto Komisja – zgodnie z wezwaniem 
zawartym w konkluzjach Rady z dnia 5 
grudnia 2008 r. w sprawie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie –
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat społeczno-
gospodarczych skutków uprawy GMO.
Wnioski z tego sprawozdania mogą mieć 
dużą wartość informacyjną dla państw 
członkowskich w kontekście 
podejmowania decyzji na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

__________________
1 Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. 
w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków 
dotyczących współistnienia upraw 
i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych (Dz.U. C 200 z 22.7.2010, 
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s. 1).

Or. en

Poprawka 123
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 12 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(12a) Ponadto państwa członkowskie 
powinny współpracować ze sobą w celu 
utworzenia odpowiednich „stref 
buforowych” między strefami wolnymi od 
GMO i strefami, gdzie GMO są 
uprawiane, co pozwoli uniknąć 
niezamierzonych skutków 
transgranicznego skażenia.

Or. en

Poprawka 124
Lorenzo Fontana

Stanowisko Rady
Motyw 13

Stanowisko Rady Poprawka

(13) Ograniczenia lub zakazy przyjęte na 
mocy niniejszej dyrektywy powinny 
dotyczyć uprawy, a nie swobodnego 
obrotu genetycznie zmodyfikowanymi 
nasionami i materiałem rozmnożeniowym 
roślin, a także materiałem ze zbioru, 
w charakterze produktów lub w ich 
składzie, i ich przywozu, a ponadto 
powinny być zgodne z Traktatami, 
w szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy produktami 
krajowymi i zagranicznymi , zasadę 

(13) Ograniczenia lub zakazy przyjęte na 
mocy niniejszej dyrektywy powinny 
dotyczyć uprawy i mogą – na życzenie 
państwa członkowskiego – obejmować
swobodny obrót genetycznie 
zmodyfikowanymi nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, a także 
materiałem ze zbioru, w charakterze 
produktów lub w ich składzie, i ich 
przywozu.
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proporcjonalności oraz o art. 34, art. 36 
i art. 216 ust. 2 TFUE.

Or. it

Poprawka 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Stanowisko Rady
Motyw 13

Stanowisko Rady Poprawka

(13) Ograniczenia lub zakazy przyjęte na 
mocy niniejszej dyrektywy powinny 
dotyczyć uprawy, a nie swobodnego obrotu 
genetycznie zmodyfikowanymi nasionami 
i materiałem rozmnożeniowym roślin, 
a także materiałem ze zbioru, 
w charakterze produktów lub w ich 
składzie, i ich przywozu, a ponadto 
powinny być zgodne z Traktatami, 
w szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy produktami 
krajowymi i zagranicznymi, zasadę 
proporcjonalności oraz o art. 34, art. 36 
i art. 216 ust. 2 TFUE.

(13) Ograniczenia lub zakazy przyjęte na 
mocy niniejszej dyrektywy powinny 
dotyczyć uprawy, a nie obrotu genetycznie 
zmodyfikowanymi nasionami i materiałem 
rozmnożeniowym roślin, a także 
materiałem ze zbioru, w charakterze 
produktów lub w ich składzie, i ich 
przywozu, a ponadto powinny być zgodne 
z Traktatami, w szczególności jeśli chodzi 
o zasadę proporcjonalności oraz o art. 34, 
art. 36 i art. 216 ust. 2 TFUE.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności państwa członkowskie powinny mieć możliwość zakazania 
wprowadzenia GMO na rynek, a tym samym przywozu. Bezpieczeństwo konsumentów 
powinno być nadrzędne w stosunku do interesów przemysłu rolno-spożywczego.

Poprawka 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stanowisko Rady
Motyw 13
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Stanowisko Rady Poprawka

(13) Ograniczenia lub zakazy przyjęte na 
mocy niniejszej dyrektywy powinny 
dotyczyć uprawy, a nie swobodnego 
obrotu genetycznie zmodyfikowanymi 
nasionami i materiałem rozmnożeniowym 
roślin, a także materiałem ze zbioru, 
w charakterze produktów lub w ich 
składzie, i ich przywozu, a ponadto 
powinny być zgodne z Traktatami, 
w szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niedyskryminacji pomiędzy produktami 
krajowymi i zagranicznymi , zasadę 
proporcjonalności oraz o art. 34, art. 36 
i art. 216 ust. 2 TFUE.

(13) Ograniczenia lub zakazy 
wprowadzone przez państwa członkowskie
powinny dotyczyć uprawy i swobodnego 
obrotu genetycznie zmodyfikowanymi 
nasionami i materiałem rozmnożeniowym 
roślin, a także materiałem ze zbioru, w 
charakterze produktów lub w ich składzie, 
i ich przywozu, a ponadto powinny być 
zgodne z Traktatami, w szczególności jeśli 
chodzi o zasadę niedyskryminacji 
pomiędzy produktami krajowymi 
i zagranicznymi , zasadę proporcjonalności 
oraz o art. 34, art. 36 i art. 216 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 127
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Motyw 14

Stanowisko Rady Poprawka

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy GMO na całości lub części 
swojego terytorium, począwszy od dnia 
wejścia w życie zatwierdzenia unijnego, 
nie później jednak niż w dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia, pod 
warunkiem, że upłynął określony okres 
zawieszenia, podczas którego Komisja 

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy danego GMO lub grup 
GMO określonych rodzajem albo cechą 
uprawy lub wszystkich GMO na całości 
lub części swojego terytorium, począwszy 
od dnia wejścia w życie zatwierdzenia 
unijnego oraz na cały okres 
obowiązywania zezwolenia/zatwierdzenia, 
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miała możliwość przedstawienia uwag na 
temat proponowanych środków.

pod warunkiem że upłynął określony okres 
zawieszenia, podczas którego Komisja 
miała możliwość przedstawienia uwag na 
temat proponowanych środków.

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

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

Or. en

Poprawka 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 14

Stanowisko Rady Poprawka

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy GMO na całości lub części 
swojego terytorium, począwszy od dnia
wejścia w życie zatwierdzenia unijnego, 
nie później jednak niż w dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia, pod
warunkiem, że upłynął określony okres 
zawieszenia, podczas którego Komisja 
miała możliwość przedstawienia uwag na 
temat proponowanych środków.

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy GMO na całości lub części 
swojego terytorium przed dniem wejścia 
w życie zatwierdzenia unijnego i przez cały 
czas trwania procesu wydawania
zezwolenia/zatwierdzenia, pod warunkiem 
że upłynął określony okres zawieszenia, 
podczas którego Komisja miała możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, powinno 
zatem poinformować Komisję o 
proponowanych środkach co najmniej 75 
dni przed wydaniem zatwierdzenia, by 
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umożliwić jej przedstawienie uwag; w tym 
okresie powinno ono powstrzymać się od 
przyjęcia i wdrożenia tych środków. Po 
upływie okresu zawieszenia państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przyjęcia środków w ich pierwotnym 
brzmieniu lub ze zmianami 
uwzględniającymi uwagi Komisji.

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

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

Or. it

Poprawka 129
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 14

Stanowisko Rady Poprawka

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy GMO na całości lub części 
swojego terytorium, począwszy od dnia 
wejścia w życie zatwierdzenia unijnego, 
nie później jednak niż w dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia, pod 
warunkiem, że upłynął określony okres 
zawieszenia, podczas którego Komisja 
miała możliwość przedstawienia uwag na 
temat proponowanych środków.

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
udzielania informacji na szczeblu Unii 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę 
GMO lub zakazać jej na całości lub części 
swojego terytorium bez żadnych 
ograniczeń czasu ani trwania.
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__________________ __________________
1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 
37).

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

Or. fr

Poprawka 130
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 14

Stanowisko Rady Poprawka

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy GMO na całości lub części 
swojego terytorium, począwszy od dnia 
wejścia w życie zatwierdzenia unijnego, 
nie później jednak niż w dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia, pod 
warunkiem, że upłynął określony okres 
zawieszenia, podczas którego Komisja 
miała możliwość przedstawienia uwag na 
temat proponowanych środków.

(14) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny podlegać procedurze 
kontroli i udzielania informacji na szczeblu 
Unii. W świetle poziomu kontroli unijnej 
wprowadzonej w ramach tej procedury nie 
jest konieczne dodatkowe uwzględnienie 
zastosowania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 98/34/WE1. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć uprawę lub 
zakazać uprawy wszystkich GMO, grupy 
GMO lub konkretnego GMO na całości 
lub części swojego terytorium, począwszy 
od dnia wejścia w życie zatwierdzenia 
unijnego oraz na cały okres 
obowiązywania zezwolenia/zatwierdzenia.

__________________ __________________
1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z popr. 17 projektu zalecenia. W swoim projekcie wniosku nawet Komisja 
zezwoliła rządom na wprowadzenie zakazu upraw poszczególnych lub wszystkich GMO. Rada 
nie poparła Komisji ani stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 131
Biljana Borzan

Stanowisko Rady
Motyw 14 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(14a) W okresie zawieszenia posiadacz 
zezwolenia/wnioskodawca, którego 
dotyczyłyby środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy danego 
GMO lub grupy GMO w państwie 
członkowskim, powinien powstrzymać się 
od wszelkich działań związanych z uprawą 
tego GMO lub grupy GMO w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 132
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 
uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 
uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 
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uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa.

uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa. Ponadto Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
utworzenia rozległej sieci organizacji 
naukowych reprezentujących wszystkie 
dyscypliny, w tym dotyczące zagadnień 
ekologicznych, oraz współpracować w 
celu wykrycia we wczesnym stadium 
wszelkich potencjalnych rozbieżności 
między opiniami naukowymi z myślą o 
rozwiązaniu lub wyjaśnieniu spornych 
kwestii naukowych. Komisja i państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
zapewniono niezbędne środki na 
prowadzenie niezależnych badań nad 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
zamierzonym uwolnieniem lub 
wprowadzaniem GMO do obrotu oraz by 
egzekwowanie praw własności 
intelektualnej nie uniemożliwiało 
niezależnym naukowcom dostępu do 
wszystkich istotnych materiałów.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przejęty ze stanowiska PE w pierwszym czytaniu; należy postrzegać tę poprawkę jako 
uzupełnienie poprawki 18 z projektu zalecenia. Współpraca badawcza jest warunkiem 
wstępnym przyzwoitej oceny ryzyka.

Poprawka 133
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 
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uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 
uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa.

uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 
uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa dotyczących zdrowia 
ludzkiego lub zdrowia zwierząt i ochrony 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 
uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 
uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa.

(15) Podejmowane przez państwa 
członkowskie decyzje o ograniczeniu 
uprawy GMO lub jej zakazie na całości lub 
części ich terytorium nie powinny 
uniemożliwiać prowadzenia badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
zachowania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa oraz z zastrzeżeniem, że 
działalność ta będzie prowadzona z 
poszanowaniem podstaw wprowadzenia 
zakazu.

Or. en

Poprawka 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Motyw 15 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę znaczenie 
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dowodów naukowych w podejmowaniu 
decyzji w sprawie zakazu lub 
zatwierdzania GMO, Urząd i państwa 
członkowskie powinny korzystać z prac 
akredytowanych publicznych i prywatnych 
instytutów badawczych, aby w sposób 
ciągły informować i odpowiednio 
publikować wyniki badań dotyczących 
ryzyka lub dowodów jakiejkolwiek 
przypadkowej obecności GMO, 
zanieczyszczenia lub zagrożenia dla 
środowiska bądź zdrowia ludzkiego 
spowodowanego GMO.

Or. it

Poprawka 136
Julie Girling

Stanowisko Rady
Motyw 16

Stanowisko Rady Poprawka

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty wydania 
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się,
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków ograniczających lub 
zakazujących uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym powinno ono 

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż pięć lat od daty wydania
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków wprowadzających ograniczenie 
lub zakaz uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym okresie



AM\1037402PL.doc 85/125 PE539.851v01-00

PL

powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie okresu 
zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji.

powinno ono powstrzymać się od przyjęcia 
i wdrożenia tych środków. Po upływie 
okresu zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji.

Or. en

Poprawka 137
Paul Brannen

Stanowisko Rady
Motyw 16

Stanowisko Rady Poprawka

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty wydania 
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków ograniczających lub 
zakazujących uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym powinno ono 
powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie okresu 
zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż pięć lat od daty wydania 
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków wprowadzających ograniczenie 
lub zakaz uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym okresie 
powinno ono powstrzymać się od przyjęcia 
i wdrożenia tych środków. Po upływie 
okresu zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
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Komisji. Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki zaproponowanej do art. 26b ust. 5.

Poprawka 138
Jan Huitema

Stanowisko Rady
Motyw 16

Stanowisko Rady Poprawka

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty wydania 
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków ograniczających lub 
zakazujących uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym powinno ono 
powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie okresu 
zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji.

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty wydania 
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych 
środków wprowadzających ograniczenie 
lub zakaz uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych
uzasadnionych środków, podając je do 
wiadomości publicznej, co najmniej 75 dni 
przed ich przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym okresie 
powinno ono powstrzymać się od przyjęcia 
i wdrożenia tych środków. Po upływie 
okresu zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
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Komisji.

Or. en

Poprawka 139
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 16

Stanowisko Rady Poprawka

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty 
wydania tego zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość zwrócenia się za 
pośrednictwem Komisji do posiadacza 
zezwolenia/zatwierdzenia o dostosowanie 
jego zakresu geograficznego. Jeżeli 
posiadacz zezwolenia/zatwierdzenia nie 
zgadza się, wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany, państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
uzasadnionych środków ograniczających
lub zakazujących uprawy tego GMO. 
Państwo członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno przekazać Komisji projekt tych 
środków co najmniej 75 dni przed ich 
przyjęciem, by umożliwić jej 
przedstawienie uwag; w tym powinno ono 
powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 
tych środków. Po upływie okresu 
zawieszenia państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjęcia 
środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 
ze zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji.

(16) Państwo członkowskie powinno mieć 
w każdej chwili możliwość zmiany swojej 
decyzji i geograficznego zasięgu 
zatwierdzenia danego GMO oraz 
możliwość dostosowania środków 
ograniczających uprawę tego GMO lub jej 
zakazujących.

Or. fr
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Poprawka 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 16

Stanowisko Rady Poprawka

(16) W przypadku gdy nowe i obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego zezwolenia na 
uprawę / zatwierdzenia uprawy GMO oraz 
nie wcześniej niż dwa lata od daty wydania
tego zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość
zwrócenia się za pośrednictwem Komisji 
do posiadacza zezwolenia/zatwierdzenia 
o dostosowanie jego zakresu 
geograficznego. Jeżeli posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia nie zgadza się, 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość przyjmowania uzasadnionych
środków ograniczających lub 
zakazujących uprawy tego GMO. Państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, powinno 
przekazać Komisji projekt tych środków
co najmniej 75 dni przed ich przyjęciem, 
by umożliwić jej przedstawienie uwag;
w tym powinno ono powstrzymać się od 
przyjęcia i wdrożenia tych środków. Po 
upływie okresu zawieszenia państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przyjęcia środków w ich pierwotnym 
brzmieniu lub ze zmianami 
uwzględniającymi uwagi Komisji.

(16) W odpowiednich przypadkach, ale 
nigdy wcześniej niż dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia dla 
danego GMO państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przyjmowania 
środków wprowadzających ograniczenie 
lub zakaz uprawy tego GMO na całości 
lub części swojego terytorium. Takie 
środki należy zgłosić Komisji co najmniej 
75 dni przed ich przyjęciem, by umożliwić 
jej przekazanie niewiążących uwag. 
Państwo członkowskie, którego to dotyczy, 
powinno w tym czasie powstrzymać się od 
przyjęcia i wdrożenia tych środków. Po 
upływie okresu zawieszenia państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przyjęcia środków w ich pierwotnym 
brzmieniu lub, jeśli zainteresowane 
państwo członkowskie uzna to za 
stosowne, ze zmianami uwzględniającymi 
uwagi Komisji. Jeśli okres 75 dni pokrywa 
się w całości lub częściowo z okresem 
siewnym gatunków, do których należy 
zatwierdzony GMO, należy zezwolić 
państwu członkowskiemu na 
wprowadzenie zakazu.

Or. en

Poprawka 141
Biljana Borzan

Stanowisko Rady
Motyw 16 a (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

(16a) W okresie zawieszenia posiadacz 
zezwolenia/wnioskodawca, którego 
dotyczyłyby środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy danego 
GMO lub grupy GMO w państwie 
członkowskim, powinien powstrzymać się 
od wszelkich działań związanych z uprawą 
tego GMO lub grupy GMO w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 142
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 17

Stanowisko Rady Poprawka

(17) Państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość zwrócenia się do właściwego 
organu lub do Komisji o włączenie całości 
lub części jego terytorium do zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia, 
z którego zostało ono wcześniej 
wykluczone. W tym przypadku nie ma 
potrzeby przekazywania wniosku 
posiadaczowi zezwolenia/zatwierdzenia 
i zwracania się o jego zgodę. Właściwy 
organ, który wydał pisemne zezwolenie lub 
Komisja, odpowiednio na mocy dyrektywy 
2001/18/WE lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003, powinny odpowiednio 
zmienić zakres geograficzny zezwolenia 
lub decyzji o zatwierdzeniu.

(17) Państwo członkowskie powinno mieć 
również możliwość zwrócenia się do 
właściwego organu lub do Komisji 
o włączenie całości lub części jego 
terytorium do zakresu geograficznego 
zezwolenia/zatwierdzenia, z którego 
zostało ono wcześniej wykluczone. W tym 
przypadku właściwy organ, który wydał 
pisemne zezwolenie lub Komisja, 
odpowiednio na mocy dyrektywy 
2001/18/WE lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003, powinny odpowiednio 
zmienić zakres geograficzny zezwolenia 
lub decyzji o zatwierdzeniu.

Or. fr

Poprawka 143
Bart Staes



PE539.851v01-00 90/125 AM\1037402PL.doc

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 17

Stanowisko Rady Poprawka

(17) Państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość zwrócenia się do właściwego 
organu lub do Komisji o włączenie całości 
lub części jego terytorium do zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia, 
z którego zostało ono wcześniej 
wykluczone. W tym przypadku nie ma 
potrzeby przekazywania wniosku 
posiadaczowi zezwolenia/zatwierdzenia 
i zwracania się o jego zgodę. Właściwy 
organ, który wydał pisemne zezwolenie 
lub Komisja, odpowiednio na mocy 
dyrektywy 2001/18/WE lub 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
powinny odpowiednio zmienić zakres 
geograficzny zezwolenia lub decyzji 
o zatwierdzeniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1.

Poprawka 144
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Motyw 18

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Pisemne zezwolenie lub decyzja 
o zatwierdzeniu wydane lub przyjęte 

(18) Pisemne zezwolenie lub decyzja o 
zatwierdzeniu wydane lub przyjęte z 
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z ograniczeniem zakresu geograficznego 
do pewnych obszarów lub środki przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z niniejszą dyrektywą a dotyczące 
ograniczenia lub zakazu uprawy GMO nie 
powinny uniemożliwiać ani ograniczać 
stosowania przez inne państwa 
członkowskie zatwierdzonych GMO.
Ponadto niniejsza dyrektywa i środki 
krajowe przyjęte na jej podstawie powinny 
pozostawać bez uszczerbku dla wymogów 
prawa unijnego dotyczących 
niezamierzonej lub przypadkowej 
obecności GMO w niezmodyfikowanych 
genetycznie odmianach nasion i materiale 
rozmnożeniowym roślin, i nie powinny 
zapobiegać uprawie odmian spełniających 
te wymogi.

ograniczeniem zakresu geograficznego do 
pewnych obszarów lub środki przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszą dyrektywą a dotyczące 
ograniczenia lub zakazu uprawy GMO nie 
powinny uniemożliwiać ani ograniczać 
stosowania przez inne państwa 
członkowskie zatwierdzonych GMO, pod 
warunkiem wprowadzenia właściwych 
środków dotyczących współistnienia 
upraw w celu zapobiegania skażeniom 
transgranicznym. Ponadto niniejsza 
dyrektywa i środki krajowe przyjęte na jej 
podstawie powinny pozostawać bez 
uszczerbku dla wymogów prawa unijnego 
dotyczących niezamierzonej lub 
przypadkowej obecności GMO 
w niezmodyfikowanych genetycznie 
odmianach nasion i materiale 
rozmnożeniowym roślin, i nie powinny 
zapobiegać uprawie odmian spełniających
te wymogi.

Or. en

Poprawka 145
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 18

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Pisemne zezwolenie lub decyzja 
o zatwierdzeniu wydane lub przyjęte 
z ograniczeniem zakresu geograficznego 
do pewnych obszarów lub środki przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z niniejszą dyrektywą a dotyczące 
ograniczenia lub zakazu uprawy GMO nie 
powinny uniemożliwiać ani ograniczać 
stosowania przez inne państwa 
członkowskie zatwierdzonych GMO.
Ponadto niniejsza dyrektywa i środki 
krajowe przyjęte na jej podstawie powinny 

(18) Środki przyjęte przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą a dotyczące ograniczenia lub 
zakazu uprawy GMO nie powinny 
uniemożliwiać ani ograniczać stosowania 
przez inne państwa członkowskie 
zatwierdzonych GMO.
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pozostawać bez uszczerbku dla wymogów 
prawa unijnego dotyczących 
niezamierzonej lub przypadkowej 
obecności GMO w niezmodyfikowanych 
genetycznie odmianach nasion i materiale 
rozmnożeniowym roślin, i nie powinny 
zapobiegać uprawie odmian spełniających 
te wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1.

Poprawka 146
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Motyw 18 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(18a) Należy przyjąć skuteczne środki 
dotyczące współistnienia, aby uprawa 
GMO nie spowodowała niezamierzonego 
występowania GMO w innych produktach 
i uprawach. Państwa członkowskie 
powinny być w związku z tym 
zobowiązane, na mocy dyrektywy 
2001/18/WE, do przyjęcia przepisów 
mających zastosowanie do ich terytorium 
w celu uniknięcia niezamierzonego 
wystąpienia GMO. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wszelkie możliwe 
skażenia transgraniczne między państwem 
członkowskim lub regionem, w którym 
uprawy są dozwolone, a sąsiednim 
państwem członkowskim lub regionem, w 
którym obowiązuje zakaz upraw GMO. 
Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. 
zawiera wskazówki dla państw 
członkowskich dotyczące opracowania 
krajowych środków w zakresie 
współistnienia upraw, w tym na obszarach 
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przygranicznych1a.

_________________
1a Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 
2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
opracowywania krajowych środków 
dotyczących współistnienia upraw 
i mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO 
w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych (Dz.U. C 200 z 22.7.2010, 
s. 1).

Or. fr

Poprawka 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Stanowisko Rady
Motyw 20

Stanowisko Rady Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie narusza
zobowiązań państw członkowskich 
w odniesieniu do swobodnego obrotu 
nasionami tradycyjnymi, materiałem 
rozmnożeniowym roślin oraz materiałem 
ze zbioru, zgodnie z odnośnym prawem 
unijnym i zgodnie z TFUE.

(20) Niniejsza dyrektywa nie kładzie 
nacisku na zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do 
swobodnego obrotu nasionami 
tradycyjnymi, materiałem
rozmnożeniowym roślin oraz materiałem 
ze zbioru i otwiera perspektywy w zakresie 
przepisów prawa unijnego mających 
zastosowanie w dziedzinie suwerenności 
państwowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy uważać tego tekstu za ustępstwo w stosunku do suwerenności państw, lecz za 
istotny precedens stosowania prawidłowo rozumianej zasady pomocniczości, która mówi, że 
Unia ma kompetencje Unii w sprawach, w których nie mają kompetencji państwa 
członkowskie.
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Poprawka 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Stanowisko Rady
Motyw 20 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(20a) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony konsumentów państwa 
członkowskie powinny również przyjąć 
środki dotyczące etykietowania i 
skutecznego informowania, aby zapewnić 
całkowitą przejrzystość co do 
występowania GMO na ich terytorium 
oraz w produktach wytwarzanych lub 
wprowadzanych do obrotu na ich 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 21 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(21a) Zgodnie z art. 207 TFUE Komisja 
będzie nadal zapewniać obronę przed 
organami rozstrzygania sporów WTO w 
odniesieniu do każdej skargi wobec 
środków przyjętych przez państwo 
członkowskie w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nowe artykuły umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie zakazu uprawy 
GMO ze względów innych niż względy związane ze środowiskiem i zdrowiem publicznym, 
istnieje wyraźne ryzyko, że takie środki ograniczające będą kwestionowane przed panelem ds. 
rozstrzygania sporów WTO. Jeśli do tego dojdzie, musimy dopilnować, by linia obrony była 
taka sama w całej Unii oraz by dane państwo członkowskie nie musiało samo rozstrzygać 
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ewentualnych sporów międzynarodowych. Proponowany tekst pokrywa się z zapisem 
w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 29 kwietnia 2011 r., przesłanym Radzie 
Europejskiej dnia 5 maja 2011 r.

Poprawka 150
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Motyw 21 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(21a) Sąsiadujące ze sobą państwa 
członkowskie powinny współpracować w 
celu zapewnienia odpowiedniej wymiany 
informacji, aby zapewnić skuteczne 
stosowanie środków w zakresie 
współistnienia upraw na obszarach 
przygranicznych i zapobiegać 
transgranicznemu uwolnieniu z państwa 
członkowskiego, w którym uprawa danego 
GMO jest dozwolona, do sąsiedniego 
państwa członkowskiego, w którym jest 
ona zakazana.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE odnośnie do problemów współistnienia 
upraw na granicach państw powinien być wzmocniony, ponieważ problemy te nie są 
właściwie uwzględniane.

Poprawka 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 21 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(21b) Postanowienia określone w art. 26b 
i 26c dyrektywy 2001/18/WE mają 
zastosowanie bez uszczerbku dla art. 23 tej 
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dyrektywy, jak również dla art. 34 
rozporządzenia (WE) nr 1829/20031a.

__________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 
268 z 18.10.2003, s.1).

Or. en

Poprawka 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Motyw 21 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Zgodnie z art. 207 TFUE Komisja będzie 
nadal zapewniać obronę przed organami 
rozstrzygania sporów WTO w odniesieniu 
do każdej skargi wobec środków 
przyjętych przez państwo członkowskie 
w tej dziedzinie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nowe artykuły umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie zakazu uprawy 
GMO ze względów innych niż względy związane ze środowiskiem i zdrowiem publicznym, 
istnieje wyraźne ryzyko, że takie środki ograniczające będą kwestionowane przed panelem ds. 
rozstrzygania sporów WTO. Jeśli do tego dojdzie, musimy dopilnować, by linia obrony była 
taka sama w całej Unii oraz by dane państwo członkowskie nie musiało samo rozstrzygać 
ewentualnych sporów międzynarodowych. Proponowany tekst pokrywa się z zapisem 
w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 29 kwietnia 2011 r., przesłanym Radzie dnia 5 
maja 2011 r.

Poprawka 153
Younous Omarjee
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Stanowisko Rady
Motyw 22

Stanowisko Rady Poprawka

(22) Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 
2010 r. dostarcza państwom członkowskim 
wskazówek dotyczących opracowania 
środków w zakresie współistnienia upraw, 
w tym w obszarach przygranicznych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 154
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Motyw 23

Stanowisko Rady Poprawka

(23) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywę 2001/18/WE,

(23) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywę 2001/18/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 1829/20031a,

__________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 
268 z 18.10.2003, s.1).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zająć się brakami w procedurze zatwierdzania nie tylko w tej dyrektywie, ale również 
w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, ponieważ uprawę GMO można zatwierdzić również na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Poprawka 155
Younous Omarjee
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł -1 (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE dodaje się
następujące artykuły:

(-1) W dyrektywie 2001/18/WE 
wprowadza się następujące zmiany:

„Artykuł 1

Uprawa i wprowadzanie do obrotu 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) są zakazane na całym 
terytorium Unii Europejskiej.”

Or. fr

Poprawka 156
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE dodaje się 
następujące artykuły:

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:

Or. en

Poprawka 157
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 22
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Stanowisko Rady Poprawka

(- 1) art. 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

Poprawka ta została już uwzględniona w sprawozdaniu dotyczącym pierwszego czytania w 
Parlamencie Europejskim. Istnieje potrzeba włączenia do art. 22 odniesienia do tego, że 
państwa członkowskie mają nową możliwość ograniczania uprawy GMO lub zakazywania jej 
na swoim terytorium, gdyż w przeciwnym razie pewne artykuły w dyrektywie 2001/18/WE
byłyby ze sobą sprzeczne.

Poprawka 158
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 25

Stanowisko Rady Poprawka

(-1a) w art. 25 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„5a. Bez uszczerbku dla ochrony praw 
własności intelektualnej nie ogranicza się 
ani nie utrudnia dostępu do materiałów 
niezbędnych do samodzielnych badań nad 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
zamierzonym uwolnieniem GMO lub 
wprowadzaniem ich do obrotu, takich jak 
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materiał siewny.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta została już uwzględniona w sprawozdaniu dotyczącym pierwszego czytania w 
Parlamencie Europejskim. Środki opisane w tej dyrektywie są nierozerwalnie powiązane z 
dokładną oceną ryzyka.

Poprawka 159
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 b
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 7 – ustęp 3, artykuł 18 – ustęp 1, artykuł 23 – ustęp 2 oraz artykuł 30 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

(-1b) w art. 7 ust. 3, art. 18 ust. 1 i art. 23 
ust. 2 odesłanie do art. 30 ust. 2 zastępuje 
się odesłaniem do art. 30 ust. 3; w art. 30 
ust. 3 dodaje się tekst w brzmieniu: 
„Jednak na zasadzie odstępstwa od art. 5a 
ust. 3 i 4 projekt środka zatwierdzającego 
GMO nie może zostać przyjęty, jeśli Rada 
nie wydała opinii pozytywnej”.

Or. en

Uzasadnienie

J.C. Juncker wyraźnie powiedział, że ma zamiar pilnie demokratyzować proces 
podejmowania decyzji co do zatwierdzeń GMO. Obecna propozycja oferuje taką możliwość. 
Do czasu dostosowania ustawodawstwa na temat GMO do Traktatu zastąpienie odesłania do 
procedury regulacyjnej odesłaniem do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą stanowi 
szybkie rozwiązanie, jeżeli będzie uzupełnione przepisem demokratyzującym procedurę. 

Poprawka 160
Nicola Caputo
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1 

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Państwa Członkowskie mogą podjąć
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.

„Państwa członkowskie przyjmują
właściwe i wiążące środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach na swoim terytorium oraz na 
obszarach przygranicznych sąsiednich 
państw członkowskich.”

Or. en

Poprawka 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć 
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.

„1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach. Na wniosek sąsiedniego 
państwa członkowskiego przyjmują one 
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO na obszarach 
przygranicznych tego państwa 
członkowskiego.”

Or. en
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Poprawka 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.

1. Państwa członkowskie przyjmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach na swoim terytorium oraz na 
obszarach przygranicznych sąsiednich 
państw członkowskich. Aby unikać 
sprzecznych środków państw sąsiednich, 
Komisja przygotuje minimalne unijne 
wymogi dotyczące zapobiegania 
transgranicznym skażeniom.

Or. en

Uzasadnienie

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Poprawka 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.

1. Państwa członkowskie przyjmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach na swoim terytorium oraz na 
obszarach przygranicznych sąsiednich 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni zagwarantować państwom członkowskim możliwość wyboru upraw wolnych od 
GMO oraz aby również chronić interesy rolników prowadzących uprawy konwencjonalne lub 
ekologiczne, nie wystarczy tylko zachęcać państwa członkowskie do zapobiegania 
niezamierzonemu występowaniu GMO w pozostałych produktach. Takie środki powinny być 
obowiązkowe w całej Unii, aby skutecznie chronić zwłaszcza obszary przygraniczne.

Poprawka 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) W art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć 
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych
produktach.

„1. Państwa członkowskie, w których 
uprawa danego GMO jest dozwolona na 
mocy zezwolenia/zatwierdzenia wydanego 
zgodnie z art. 26b, przyjmują wszelkie 
niezbędne środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach
na obszarach graniczących z sąsiednimi 
państwami członkowskimi.”



PE539.851v01-00 104/125 AM\1037402PL.doc

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które zezwalają na uprawę GMO, muszą przyjąć niezbędne środki, 
aby zapobiec skażeniom transgranicznym.

Poprawka 165
Susanne Melior

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) Artykuł 26a ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.

„1. Państwa członkowskie podejmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach na ich własnym terytorium 
oraz w granicach sąsiadujących państw
członkowskich. W granicach 
sąsiadujących państw członkowskich 
obowiązują jednolite w całej UE zasady 
dotyczące odstępów.

Or. de

Uzasadnienie

Ewentualna uprawa organizmów zmodyfikowanych genetycznie nie powinna powodować 
dodatkowych kosztów dla konwencjonalnych ani ekologicznych gospodarstw rolnych. Należy 
zatem zobowiązać państwa członkowskie do podejmowania środków mających na celu 
zapobieżenie występowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie w innych produktach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne skażenia transgraniczne. Środki w zakresie 
współistnienia, podejmowane przez poszczególne państwa, należy koordynować i uzgadniać 
zwłaszcza w regionach przygranicznych, a ponadto powinny one być porównywalne.
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Poprawka 166
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 a – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

(-1) W art. 18a ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„Państwa członkowskie, w których 
uprawa danego GMO jest dozwolona na 
mocy pisemnego zezwolenia wydanego 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i w 
stosownych przypadkach na mocy decyzji 
wydanej zgodnie z art. 19 oraz decyzji o 
zatwierdzeniu wydanej zgodnie z art. 7 i 
19 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
podejmują wszystkie niezbędne środki, aby 
zapobiec niezamierzonemu występowaniu 
GMO w innych produktach na ich 
terytorium i na obszarach graniczących z 
sąsiednimi państwami. Powiadamiają one 
Komisję o przyjętych środkach.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ewentualna uprawa GMO nie powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla rolników 
uprawiających rośliny konwencjonalnie lub ekologicznie. W związku z tym państwa 
członkowskie, w których uprawa danego GMO jest dozwolona, powinny być zobowiązane do 
przyjęcia właściwych środków mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach. Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne 
skażenia transgraniczne.

Poprawka 167
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp -1 (nowy) 
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Stanowisko Rady Poprawka

-1. Na początku procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia 
zgłaszający/wnioskodawca podaje 
dokładny wykaz państw członkowskich 
lub części państw członkowskich, których 
dotyczy zgłoszenie/wniosek o 
zatwierdzenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Geograficzny zasięg wniosków o zatwierdzenie powinien być wyraźnie określony w 
dokumentacji złożonej przez petenta.

Poprawka 168
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 

skreślony
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ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 169
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

skreślony
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Or. en

Poprawka 170
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może zwrócić się o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia, 
by wykluczyć z uprawy całość lub część 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Wniosek przekazywany 
jest Komisji oraz w stosownych 
przypadkach właściwemu organowi 
odpowiedzialnemu za wydawanie 
pisemnego zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
60 dni od rozesłania sprawozdania z oceny 
zgodnie z art. 14 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy lub od otrzymania opinii 
Urzędu na podstawie art. 6 ust. 6 i art. 18 
ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, pozostałym 
państwom członkowskim oraz do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo żywnościowe UE (rozporządzenie (WE) nr 178/2002) określa wspólne zasady i 
obowiązki, sposoby zapewnienia mocnej podstawy naukowej, skuteczne ustalenia 
organizacyjne i procedury służące podejmowaniu decyzji dotyczących żywności i pasz. To 
zakłada bliską współpracę między EFSA (główny organ ds. oceny ryzyka), Komisją i 
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państwami członkowskimi. Zgłaszającym/wnioskodawcom nie należy przypisywać oficjalnej 
roli na etapie zarządzania ryzykiem. Niniejsza dyrektywa oraz rozporządzenie (WE) nr 
1829/2003 określają rolę zgłaszających/wnioskodawców na wszystkich etapach wdrażania 
prawa żywnościowego UE.

Poprawka 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może zwrócić się do
Komisji, aby przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy jego 
wniosek o takie dostosowanie zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku 
przedstawionego przez niego zgodnie 
z częścią C niniejszej dyrektywy lub 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003, by wykluczyć z uprawy całość 
lub część terytorium danego państwa 
członkowskiego. Wniosek taki
przekazywany jest Komisji najpóźniej 
w terminie 30 dni od rozesłania
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. en
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Poprawka 172
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może zwrócić się do
Komisji, aby przedstawiła 
zgłaszającemu/wnioskodawcy jego 
wniosek o takie dostosowanie zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku 
przedstawionego przez niego zgodnie 
z częścią C niniejszej dyrektywy lub 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003, by wykluczyć z uprawy całość 
lub część terytorium danego państwa 
członkowskiego. Wniosek przekazywany 
jest Komisji najpóźniej w terminie 60 dni 
od rozesłania sprawozdania z oceny 
zgodnie z art. 14 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy lub od otrzymania opinii 
Urzędu na podstawie art. 6 ust. 6 i art. 18 
ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1
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Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy oraz 
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego, i nie 
musi ono tego szczególnie uzasadniać, 
przy czym zgłaszający/wnioskodawca 
może sam od początku sprecyzować, czy 
jego zgłoszenie/wniosek odnosi się do 
całego terytorium Unii czy tylko do całości 
lub części jednego z państw 
członkowskich. Wniosek państwa 
członkowskiego musi zostać przekazany 
Komisji najpóźniej w terminie 30 dni od 
rozesłania sprawozdania z oceny zgodnie 
z art. 14 ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy oraz 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo prawne państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane 
do przedstawienia Komisji szczególnego uzasadnienia wniosku o wyłączenie całości lub 
części ich terytorium zgłoszonego na etapie I, ponieważ procedura oceny prowadzona przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie jest jeszcze zakończona na tym 
etapie. W tym samym celu zapewnienia stabilności prawnej i uproszczenia procedury 
zgłaszający/wnioskodawca powinien mieć możliwość wyłączenia danego państwa 
członkowskiego lub całości lub części jego terytorium ze zgłoszenia/wniosku, które złożył 
początkowo.
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Poprawka 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem
Komisji zwrócić się do
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy oraz 
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może zwrócić się do Komisji 
– informując zgłaszającego/wnioskodawcę
o wniosku – o takie dostosowanie zakresu 
geograficznego, by wykluczyć z uprawy 
całość lub część terytorium danego 
państwa członkowskiego. Wniosek musi 
zostać uzasadniony przyczynami, takimi 
jak te określone w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Wniosek taki musi zostać 
przekazany Komisji najpóźniej w terminie 
90 dni od rozesłania sprawozdania z oceny 
zgodnie z art. 14 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy lub od otrzymania opinii 
Urzędu na podstawie art. 6 ust. 6 i art. 18 
ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. 
Komisja niezwłocznie, a najpóźniej w 
terminie 30 dni, przekazuje wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. it

Uzasadnienie

Uwzględnienie podmiotu mającego szczególne interesy w procedurze regulacyjnej mającej za 
przedmiot interes publiczny nie jest rozwiązaniem odpowiednim do osiągnięcia równowagi 
między reprezentowanymi interesami. Przeciwnie, uzasadniałoby to nadmierną ingerencję 
„interesów stron” w administracyjny proces oceny i negocjacji mający na celu 
zagwarantowanie interesu publicznego.
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Poprawka 175
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego
zgłaszającemu/wnioskodawcy oraz 
pozostałym państwom członkowskim.

1. Przed rozpoczęciem procedury 
zatwierdzania danego GMO
zgłaszający/wnioskodawca musi się 
zawsze zwrócić o zezwolenie 28 państw 
członkowskich, zanim włączy ich 
terytorium do zakresu swojego wniosku. 
Bez wyraźnej zgody danego państwa 
członkowskiego
zgłaszający/wnioskodawca nie może złożyć 
wniosku dotyczącego terytorium tego
państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1
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Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO państwo członkowskie może
powiadomić Komisję o zamiarze 
niewyrażenia zgody na uprawę tego GMO 
na całości lub części swojego terytorium.
W takim przypadku 
zgłaszający/wnioskodawca ma możliwość 
zwrócenia się do Komisji lub organu 
zatwierdzającego o odpowiednie
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Wniosek taki
przesyłany jest Komisji lub organowi 
zatwierdzającemu najpóźniej w terminie 
30 dni od otrzymania przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę informacji 
od Komisji o decyzji państwa 
członkowskiego w sprawie ograniczenia 
uprawy tego GMO lub zakazania tej 
uprawy. Komisja niezwłocznie przekazuje 
wniosek zgłaszającego/wnioskodawcy 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, jak również pozostałym 
państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 177
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1
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Stanowisko Rady Poprawka

1. W czasie procedury zatwierdzania 
danego GMO lub podczas odnawiania 
zezwolenia/zatwierdzenia państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy o takie 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku przedstawionego przez 
niego zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003, by wykluczyć 
z uprawy całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego. Wniosek 
taki musi zostać przekazany Komisji 
najpóźniej w terminie 30 dni od rozesłania 
sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 
ust. 2 niniejszej dyrektywy lub od 
otrzymania opinii Urzędu na podstawie 
art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek państwa 
członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wprowadzonego przez Radę etapu 1 państwo członkowskie za pośrednictwem 
Komisji zwraca się do wnioskodawcy o wyłączenie jego terytorium z geograficznego zakresu 
stosowania. Taki wymóg nadawałby prywatnym zainteresowanym stronom ważną rolę w 
procesie zatwierdzania. Nie jest to właściwe podejście. Etap 1 jest sprzeczny z wszelkimi 
zasadami niezależnego podejmowania decyzji i stworzyłby niebezpieczny precedens dla 
innych przepisów.

Poprawka 178
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

skreślony

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
wydaje się z uwzględnieniem 
dostosowanego zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, na który 
zgłaszający/wnioskodawca wyraził zgodę 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany.

Or. en

Poprawka 179
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 

skreślony
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powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
wydaje się z uwzględnieniem 
dostosowanego zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, na który 
zgłaszający/wnioskodawca wyraził zgodę 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany.

Or. en

Poprawka 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 

skreślony
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pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Uwzględnienie podmiotu mającego szczególne interesy w procedurze regulacyjnej mającej za 
przedmiot interes publiczny nie jest rozwiązaniem odpowiednim do osiągnięcia równowagi 
między reprezentowanymi interesami. Przeciwnie, uzasadniałoby to nadmierną ingerencję 
„interesów stron” w administracyjny proces oceny i negocjacji mający na celu 
zagwarantowanie interesu publicznego.

Poprawka 181
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

(Poprawka ta dotyczy całego tekstu).

Or. de

Poprawka 182
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1,
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

2. Jeśli zostaje złożony wniosek na 
podstawie ust. 1, dostosowanie zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku zostaje
włączone jako warunek do pisemnego 
zezwolenia lub zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 dotyczące prawa żywnościowego UE określa wspólne 
zasady i obowiązki, sposoby zapewnienia mocnej podstawy naukowej, skuteczne ustalenia 
organizacyjne i procedury służące podejmowaniu decyzji dotyczących żywności i pasz. To 
zakłada bliską współpracę między EFSA (główny organ ds. oceny ryzyka), Komisją i 
państwami członkowskimi. Zgłaszającym/wnioskodawcom nie należy przypisywać oficjalnej 
roli na etapie zarządzania ryzykiem. Niniejsza dyrektywa oraz rozporządzenie (WE) nr 
1829/2003 określają rolę zgłaszających/wnioskodawców na wszystkich etapach wdrażania 
prawa żywnościowego UE.

Poprawka 183
Biljana Borzan

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 

2. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
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złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej takie zgłoszenie sprzeciwu
w przeciągu siedmiu dni od jego 
otrzymania. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.
Informacje o takim porozumieniu 
Komisja podaje do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 184
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

2. Zgłaszający/wnioskodawca 
podporządkowuje się suwerennym 
decyzjom państw członkowskich i w 
konsekwencji nie składa żadnego wniosku 
dotyczącego terytorium państw 
członkowskich, które postanowiły, w
sposób wyraźny lub dorozumiany, 
ograniczyć lub zakazać GMO na swoim 
terytorium. Geograficzny zasięg 
zgłoszenia/wniosku ogranicza się więc do 
terytoriów tych państw członkowskich, 
które wydały wyraźną i publiczną zgodę 
na uprawę GMO na ich terytorium. 
Wszelkie wywieranie presji na państwa 
członkowskie jest zakazane i powinno 
podlegać odpowiednim karom 
finansowym.
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Or. fr

Poprawka 185
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/20 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził 
zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/20 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie 
się zgodził.

Or. de

Poprawka 186
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/20 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził 

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia 
(WE) nr 1829/20 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził 
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zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany, pod warunkiem że Komisja 
zatwierdzi środki dotyczące współistnienia 
przyjęte zgodnie z art. 26a ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Ewentualna uprawa GMO nie powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla rolników 
uprawiających rośliny konwencjonalnie lub ekologicznie. W związku z tym państwa 
członkowskie, w których uprawa danego GMO jest dozwolona, powinny być zobowiązane do 
przyjęcia właściwych środków mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych produktach. Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne 
skażenia transgraniczne. Komisja powinna zatwierdzić te środki.

Poprawka 187
Alojz Peterle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził 
zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku.

Or. en

Poprawka 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził
zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który Komisja lub organ zatwierdzający 
wyraziły zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Or. en

Poprawka 189
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
dostosowanie zakresu geograficznego 

skreślony
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zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
wydaje się z uwzględnieniem 
dostosowanego zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, na który 
zgłaszający/wnioskodawca wyraził zgodę 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wprowadzonego przez Radę etapu 1 państwo członkowskie za pośrednictwem 
Komisji zwraca się do wnioskodawcy o wyłączenie jego terytorium z geograficznego zakresu 
stosowania. Taki wymóg nadawałby prywatnym zainteresowanym stronom ważną rolę w 
procesie zatwierdzania. Nie jest to właściwe podejście. Etap 1 jest sprzeczny z wszelkimi 
zasadami niezależnego podejmowania decyzji i stworzyłby niebezpieczny precedens dla 
innych przepisów.
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W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
wnioskowi państwa członkowskiego 
złożonemu na podstawie ust. 1, 
powiadamia o tym Komisję i państwa 
członkowskie w terminie 30 dni od 
przekazania mu tego wniosku przez 
Komisję. W przypadku wyraźnej lub 
dorozumianej zgody 
zgłaszającego/wnioskodawcy

30 dni po zgłoszeniu wniosku przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę, jeśli 
Komisja lub organ zatwierdzający nie 
sprzeciwiły się wnioskowi, dostosowanie 
zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.
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dostosowanie zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku zostaje włączone do 
pisemnego zezwolenia lub zatwierdzenia.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który zgłaszający/wnioskodawca wyraził
zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Pisemne zezwolenie wydane na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, decyzję wydaną zgodnie 
z art. 19 oraz decyzję o zatwierdzeniu 
przyjętą na mocy art. 7 i 19 rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 wydaje się 
z uwzględnieniem dostosowanego zakresu 
geograficznego zgłoszenia/wniosku, na 
który Komisja lub organ zatwierdzający 
wyraziły zgodę wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany.

Or. en


