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Poprawka 191
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy
związane z:

W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
wprowadzające ograniczenie lub zakaz 
uprawy na całym lub części jego 
terytorium danego GMO już 
zatwierdzonego zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto ścisłe podstawy naukowe.

Or. en

Poprawka 192
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
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1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy
związane z:

1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
wprowadzające ograniczenie lub zakaz 
uprawy na całym lub części jego 
terytorium danego GMO już 
zatwierdzonego zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym oraz z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii,
są uzasadnione, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne, oraz że mają 
ponadto istotne podstawy.

Or. en

Poprawka 193
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Państwa członkowskie mogą – w 
ramach zarządzania ryzykiem –
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całym 
lub części ich terytorium poszczególnych 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
już zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz
opierają się na podstawach związanych z:

Or. en
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Poprawka 194
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 niniejszego 
artykułu państwa członkowskie mogą, w 
następstwie oceny ryzyka przeprowadzonej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003,
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całym 
lub części ich terytorium poszczególnych 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
już zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

Or. en

Poprawka 195
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 

3. Państwo członkowskie może, w 
następstwie oceny ryzyka przeprowadzonej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
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w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 oraz 
w ramach zarządzania ryzykiem,
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całym 
lub części jego terytorium poszczególnych 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
już zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

Or. en

Poprawka 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki 
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 państwo 
członkowskie może, w następstwie oceny 
ryzyka przeprowadzonej zgodnie z 
niniejszą dyrektywą lub rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003 oraz w ramach 
zarządzania ryzykiem przyjmować środki 
wprowadzające ograniczenie lub zakaz
uprawy poszczególnych GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych
na całym lub na części jego terytorium, 
zgodnie z częścią C niniejszej dyrektywy 
lub zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003, pod warunkiem że te środki są 
zgodne z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
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związane z:

Or. it

Poprawka 197
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki 
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, 
oraz że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 niniejszego 
artykułu, państwo członkowskie może 
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy danego 
GMO już zatwierdzonego na całym lub na 
części jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Środki te, pozostawione do decyzji państw 
członkowskich, mogą wynikać z założeń 
polityki w dziedzinie ochrony środowiska 
lub rolnictwa lub z innych istotnych 
powodów, takich jak zagospodarowanie 
przestrzenne, użytkowanie gruntów, 
wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą, 
współistnienie upraw i polityka publiczna.

Or. fr
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Poprawka 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Państwo członkowskie może 
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całym 
lub części jego terytorium danego GMO 
już zatwierdzonego zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne. 
Zakaz uprawy danego GMO można 
wprowadzić na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym w oparciu o
podstawy związane między innymi z:

Or. en

Poprawka 199
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 

3. Państwo członkowskie może, w 
następstwie oceny ryzyka przeprowadzonej 
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dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione,
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 oraz 
w ramach zarządzania ryzykiem,
przyjmować środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy na całym 
lub części jego terytorium poszczególnych 
GMO, grup GMO określonych rodzajem 
albo cechą uprawy lub wszystkich GMO 
już zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
niedyskryminacyjne oraz mają podstawy 
związane z:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla tekst zaproponowany przez sprawozdawcę i wykreśla 
odniesienie do etapu I. Usunięto także słowo „proporcjonalne”, ponieważ proporcjonalność 
środków należy oceniać z perspektywy prawa krajowego; nie ma zatem potrzeby harmonizacji 
(zasada pomocniczości). W poprawce wykreślono również słowo „istotne”, ponieważ jest to 
określenie subiektywne i nie jest tutaj konieczne.

Poprawka 200
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska
dotyczącymi skutków środowiskowych, 
które mogą wynikać z zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich 
do obrotu i są uzupełnieniem konkretnych 
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skutków zbadanych podczas naukowej 
oceny ryzyka zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Podstawy te mogą również 
obejmować:

– zapobieganie wytworzeniu się 
odporności chwastów i szkodników na 
środki chwastobójcze;

– zapobieganie zwiększonemu 
wykorzystaniu pestycydów w wyniku 
uprawy GMO;

– 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 różnorodności 
biologicznej w ujęciu lokalnym, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz konkretnych 
funkcji ekosystemu i usług 
ekosystemowych;

– brak lub niewystarczającą ilość 
odpowiednich danych dotyczących 
możliwych niekorzystnych skutków 
uwolnienia GMO dla środowiska państwa 
członkowskiego w ujęciu lokalnym 
i regionalnym, w tym dla 
bioróżnorodności;

– wątpliwości natury naukowej w 
odniesieniu do wymienionych wyżej 
podstaw, tj. sprzeczne dowody lub brak 
wystarczających dowodów naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „wprowadzenia do obrotu” pojawiło się już we wniosku Komisji. Wpływ na 
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środowisko może również być wynikiem handlu nasionami oraz ich transportu, dlatego należy 
te działania uwzględnić. Dodano sformułowanie „wątpliwości natury naukowej”, ponieważ 
umożliwia ono wprowadzenie środków ostrożności w ramach porozumienia SPS Światowej 
Organizacji Handlu. Ponadto zgodnie z ogólnymi przepisami prawa żywnościowego, w 
przypadku gdy istnieje ryzyko utraty życia lub zdrowia, ale nadal brak jest pewności 
naukowej, zasada ostrożności przewiduje mechanizm określania środków zarządzania 
ryzykiem.

Poprawka 201
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

skreślona

Or. en

Poprawka 202
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

skreślona

Or. en



PE541.301v01-00 12/87 AM\1037669PL.doc

PL

Poprawka 203
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

a) skutkami środowiskowymi, jakie mogą 
powstać na skutek zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich 
do obrotu, będących uzupełnieniem 
skutków środowiskowych badanych 
podczas naukowej oceny wpływu na 
środowisko zgodnie z częścią C niniejszej 
dyrektywy. Podstawy te mogą obejmować:

– zapobieganie wytworzeniu się 
odporności chwastów i 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 
połączyć produkcję z trwałością 
ekosystemów;

– utrzymywanie różnorodności 
biologicznej w ujęciu lokalnym, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz konkretnych 
funkcji ekosystemu i usług 
ekosystemowych;

– brak lub niewystarczającą ilość 
odpowiednich danych dotyczących 
możliwych niekorzystnych skutków 
uwolnienia GMO dla środowiska państwa 
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członkowskiego w ujęciu lokalnym 
i regionalnym, w tym dla 
bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 204
Paul Brannen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003 i opartymi na danych 
empirycznych z uprawy GMO, takich jak 
zwiększona odporność na pestycydy lub 
utrata bioróżnorodności;

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie podważać oceny należycie przeprowadzonej przez EFSA, powody na zastosowanie 
wyjątku podawane przez dane państwo członkowskie muszą opierać się na mocnych 
argumentach naukowych i brać pod uwagę prawdopodobny wpływ GMO na środowisko, jak 
np. zwiększona odporność na pestycydy lub utrata bioróżnorodności.

Poprawka 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a
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Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska 
wyraźnie odrębnymi od kwestii już 
ocenionych przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby nie osłabiać procedury zatwierdzania i centralnej roli Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności należy unikać sytuacji, w których państwa członkowskie dla 
uzasadnienia zakazu uprawy mogą powoływać się na założenia polityki ochrony środowiska, 
które zostały już poddane ocenie przez wspomniany urząd europejski.

Poprawka 206
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem
(WE) nr 1829/2003. Podstawy te mogą 
obejmować:

– zapobieganie wytworzeniu się 
odporności chwastów i 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 
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zmianami w praktykach rolniczych 
związanych z uprawą GMO;

– utrzymywanie różnorodności 
biologicznej w ujęciu lokalnym, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub 
niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz konkretnych
funkcji ekosystemu i usług 
ekosystemowych;

– brak lub niewystarczającą ilość 
odpowiednich danych dotyczących 
możliwych niekorzystnych skutków 
uwolnienia GMO dla środowiska państwa 
członkowskiego w ujęciu lokalnym 
i regionalnym, w tym dla 
bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska 
związanymi ze skutkami środowiskowymi, 
które mogą wynikać z uprawy GMO i są 
uzupełnieniem skutków badanych podczas 
naukowej oceny ryzyka zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Podstawy te mogą 
obejmować:

– zapobieganie wytworzeniu się 
odporności chwastów i szkodników na 
środki chwastobójcze;

– inwazyjność lub trwałość danej odmiany 
zmodyfikowanej genetycznie albo 
możliwość krzyżowania się z roślinami 
uprawianymi w kraju czy roślinami dziko 
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rosnącymi;

– zapobieganie negatywnym skutkom dla 
środowiska lokalnego, spowodowanym 
zmianami w praktykach rolniczych 
związanymi z uprawą GMO;

– utrzymywanie lokalnej różnorodności 
biologicznej, w tym niektórych siedlisk 
i ekosystemów lub niektórych rodzajów 
cech przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz konkretnych funkcji ekosystemu i 
usług ekosystemowych;

– 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;

– ochronę pszczół.

Or. it

Poprawka 208
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Stanowisko Rady Poprawka

b) zagospodarowaniem przestrzennym; skreślona

Or. en

Poprawka 209
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy



AM\1037669PL.doc 17/87 PE541.301v01-00

PL

Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c

Stanowisko Rady Poprawka

c) użytkowaniem gruntów; skreślona

Or. en

Poprawka 210
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Stanowisko Rady Poprawka

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; skreślona

Or. en

Poprawka 211
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Stanowisko Rady Poprawka

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; d) skutkami społeczno-gospodarczymi;
Podstawy te mogą obejmować:

– niewykonalność lub wysokie koszty 
środków współistnienia bądź niemożność 
wprowadzenia środków współistnienia z 
powodu szczególnych warunków 
geograficznych;

– konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej; lub
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– konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego; lub

Or. en

Poprawka 212
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Stanowisko Rady Poprawka

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; d) skutkami społeczno-gospodarczymi
takimi jak niewykonalność lub wysokie 
koszty środków współistnienia bądź 
niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia z powodu szczególnych 
warunków geograficznych, jak np. małe 
wyspy lub obszary górskie;

Or. en

Poprawka 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Stanowisko Rady Poprawka

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; d) skutkami społeczno-gospodarczymi,
takimi jak niewykonalność lub wysokie 
koszty środków współistnienia bądź 
niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia z powodu szczególnych 
warunków geograficznych, np. w 
przypadku bardzo małych wysp lub 
obszarów górskich;
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Or. it

Poprawka 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Stanowisko Rady Poprawka

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; d) skutkami społeczno-gospodarczymi
takimi jak niewykonalność lub wysokie 
koszty środków współistnienia z powodu 
szczególnych warunków geograficznych, 
jak np. małe wyspy lub obszary górskie;

Or. en

Poprawka 215
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

Stanowisko Rady Poprawka

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach, bez uszczerbku dla art. 26a;

skreślona

Or. en

Poprawka 216
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e
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Stanowisko Rady Poprawka

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach, bez uszczerbku dla art. 26a;

skreślona

Or. en

Poprawka 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

Stanowisko Rady Poprawka

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach, bez uszczerbku dla art. 26a;

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach;

Or. it

Poprawka 218
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) celami polityki rolnej; skreślona

Or. en

Poprawka 219
Elisabeth Köstinger

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) celami polityki rolnej; f) celami polityki rolnej obejmującymi 
konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej, utrzymywanie i 
rozwijanie praktyk rolniczych, które mogą 
skuteczniej połączyć produkcję z 
trwałością ekosystemów oraz konieczność 
zapewnienia czystości materiału siewnego;

Or. en

Poprawka 220
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) celami polityki rolnej; f) celami polityki rolnej. Podstawy te mogą 
obejmować:

– konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej; lub

– utrzymywanie i rozwijanie praktyk 
rolniczych, które mogą skuteczniej 
połączyć produkcję z trwałością 
ekosystemów;

– konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego.

Or. en

Poprawka 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) celami polityki rolnej; f) celami polityki rolnej. Podstawy te mogą 
obejmować:

– konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej;

– utrzymywanie i rozwijanie praktyk 
rolniczych, które mogą skuteczniej 
połączyć produkcję ze zrównoważonym 
charakterem ekosystemów;

– konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego.

Or. it

Poprawka 222
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g

Stanowisko Rady Poprawka

g) polityką publiczną. skreślona

Or. en

Poprawka 223
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g
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Stanowisko Rady Poprawka

g) polityką publiczną. skreślona

Or. en

Poprawka 224
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g

Stanowisko Rady Poprawka

g) polityką publiczną. skreślona

Or. de

Poprawka 225
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f

Stanowisko Rady Poprawka

f) celami polityki rolnej; f) celami polityki rolnej. Podstawy te mogą 
obejmować:

– konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej;

– potrzebę ochrony rolnictwa 
ekologicznego lub tradycyjnych upraw 
małoobszarowych;

– potrzebę ochrony dziedzictwa 
kulturowego powiązanego ze 
zrównoważonymi praktykami;
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– utrzymywanie i rozwijanie praktyk 
rolniczych, które mogą skuteczniej 
połączyć produkcję z trwałością 
ekosystemów w dłuższej perspektywie 
czasowej;

– konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 24 z projektu zalecenia.

Poprawka 226
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ga) opinią publiczną

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 24 z projektu zalecenia.

Poprawka 227
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)
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Stanowisko Rady Poprawka

ga) innymi istotnymi czynnikami.

Or. en

Poprawka 228
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ga) lub innymi istotnymi czynnikami, 
jeżeli czynniki te nie były uwzględnione w 
zharmonizowanej procedurze 
przewidzianej w części C niniejszej 
dyrektywy lub w przypadku utrzymujących 
się wątpliwości natury naukowej.

Or. en

Poprawka 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ga) ochroną drobnych i średnich 
producentów rolnych, którzy nie używają 
opatentowanych nasion;

Or. pt
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Poprawka 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g b (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

gb) ochroną i zabezpieczaniem praw 
pomagającym producentom prowadzącym 
tradycyjne uprawy utrzymać ich uprawy w 
stanie wolnym od zanieczyszczenia, a 
konsumentom – wybierać między 
uprawami GMO i bez udziału GMO;

Or. pt

Poprawka 231
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g b (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

gb) moralnością publiczną, w tym 
problemami natury etycznej lub 
filozoficznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 24 z projektu zalecenia.

Poprawka 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g c (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

gc) uznaniem prawa państw 
członkowskich do samodzielnego 
ustanawiania obszarów bez udziału GMO, 
gdy chcą chronić swoje produkty oraz 
tradycyjne i ekologiczne metody uprawy;

Or. pt

Poprawka 233
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, po uwzględnieniu 
wyników oceny ryzyka dla środowiska
przeprowadzonej zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 24 z projektu zalecenia. Nie należy niepotrzebnie 
ograniczać możliwości powoływania się na podstawy.
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Poprawka 234
Marijana Petir

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Uzasadnienie

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Poprawka 235
Daciana Octavia Sârbu

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 236
Christofer Fjellner

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

skreślony

Or. en
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Poprawka 237
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną,
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. de

Poprawka 238
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną.
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ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Or. en

Poprawka 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. fr

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 240
Valentinas Mazuronis

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną,
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. it
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować większą solidność i pewność prawa powodom, jakie państwa 
członkowskie mogą podawać, chcąc ograniczyć uprawę co najmniej jednego GMO na swoim 
terytorium lub jej zakazać, konieczne jest włączenie wykazu do przedmiotu, przejmując 
przepisy przyjęte przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu i w stanowisko Rady w 
pierwszym czytaniu.

Poprawka 242
Daciana Octavia Sârbu

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 243
Tonino Picula

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, w zależności od 
konkretnych okoliczności występujących 
w danym państwie członkowskim, 
w regionie lub na obszarze, gdzie te środki 
będą miały zastosowanie i z 
poszanowaniem zobowiązań danego 
państwa, regionu lub obszaru w zakresie 
niestosowania GMO, ale w żadnym 
wypadku nie mogą kolidować z oceną 
ryzyka dla środowiska przeprowadzoną 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 244
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Środki są oparte na należycie 
uzasadnionych podstawach naukowych 
lub argumentach związanych z innymi 
uzasadnionymi czynnikami, które mogą 
wynikać z zamierzonego uwolnienia GMO 
lub wprowadzenia ich do obrotu.

Or. en

Poprawka 245
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy 
zgłaszający/wnioskodawca sprzeciwia się 
dostosowaniu zakresu geograficznego 
w odpowiedzi na wniosek państwa 
członkowskiego złożony na podstawie ust. 
1 niniejszego artykułu, dane państwo 
członkowskie może przyjmować środki 
ograniczające uprawę danego GMO już 
zatwierdzonego na całym lub na części 
jego terytorium zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, 
pod warunkiem, że te środki są zgodne 
z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 państwo 
członkowskie może, w następstwie oceny 
ryzyka przeprowadzonej zgodnie z 
niniejszą dyrektywą lub rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003 oraz w ramach 
zarządzania ryzykiem, przyjmować środki 
wprowadzające ograniczenie lub zakaz 
uprawy poszczególnych GMO, grup GMO 
określonych rodzajem albo cechą uprawy 
lub wszystkich GMO już zatwierdzonych
na całym lub na części jego zgodnie 
z częścią C niniejszej dyrektywy lub 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003, pod warunkiem, że te środki są 
zgodne z prawem unijnym, uzasadnione, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne, oraz 
że mają ponadto istotne podstawy 
związane z:

a) celami polityki ochrony środowiska 
odrębnymi od kwestii ocenianych zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003;

a) celami polityki ochrony środowiska 
dotyczącymi skutków środowiskowych, 
które mogą wynikać z uprawy GMO i są 
uzupełnieniem skutków badanych podczas 
naukowej oceny ryzyka zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003. Podstawy te mogą 
obejmować:

– zapobieganie wytworzeniu się 
odporności chwastów i 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 różnorodności 
biologicznej w ujęciu lokalnym, w tym 
niektórych siedlisk i ekosystemów lub 
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niektórych rodzajów cech przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz konkretnych 
funkcji ekosystemu i usług 
ekosystemowych;

– brak lub niewystarczającą ilość 
odpowiednich danych dotyczących 
możliwych niekorzystnych skutków 
uwolnienia GMO dla środowiska państwa 
członkowskiego w ujęciu lokalnym 
i regionalnym, w tym dla 
bioróżnorodności;

b) zagospodarowaniem przestrzennym; b) zagospodarowaniem przestrzennym;

c) użytkowaniem gruntów; c) użytkowaniem gruntów;

d) skutkami społeczno-gospodarczymi; d) skutkami społeczno-gospodarczymi 
takimi jak niewykonalność lub wysokie 
koszty środków współistnienia bądź 
niemożność wprowadzenia środków 
współistnienia z powodu szczególnych 
warunków geograficznych, jak np. małe 
wyspy lub obszary górskie;

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach, bez uszczerbku dla art. 26a;

e) unikaniem obecności GMO w innych 
produktach, bez uszczerbku dla art. 26a;

f) celami polityki rolnej; f) celami polityki rolnej. Podstawy te mogą 
obejmować:

– konieczność ochrony różnorodności 
produkcji rolnej;

– utrzymywanie i rozwijanie praktyk 
rolniczych, które mogą skuteczniej 
połączyć produkcję z trwałością 
ekosystemów;

– konieczność zapewnienia czystości 
materiału siewnego.

g) polityką publiczną. g) polityką publiczną;

h) podstawami związanymi z opinią 
publiczną, np. takimi jak wyniki 
ogólnonarodowego referendum.

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 

Podstawy te mogą być stosowane 
pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem 
podstawy określonej w lit. g), która musi 
być stosowana w połączeniu z inną, 
w zależności od konkretnych okoliczności 
występujących w danym państwie 
członkowskim, w regionie lub na obszarze, 
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gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

gdzie te środki będą miały zastosowanie, 
ale w żadnym wypadku nie mogą 
kolidować z oceną ryzyka dla środowiska 
przeprowadzoną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003.

Or. fr

Poprawka 246
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, zapewnia, że środki te:

a) przestrzegają swobody wyboru rolników 
i konsumentów;

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

c) nie kolidują z oceną ryzyka dla 
środowiska przeprowadzoną zgodnie 
z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003;

d) były uprzednio przedmiotem oceny 
skutków, która wykazała, że są one 
konieczne i proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 247
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
W okresie 75 dni od daty takiego 
powiadomienia:

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce w okresie 90 dni od daty 
takiego powiadomienia: 

Or. de

Poprawka 248
Marijana Petir

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
W okresie 75 dni od daty takiego 
powiadomienia:

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
W okresie 75 dni od daty takiego 
powiadomienia:

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 
przyjmowania i wdrażania tych środków;
oraz 

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 
przyjmowania i wdrażania tych środków;

aa) zgłaszający/wnioskodawca 
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powstrzymuje się od podejmowania 
działań związanych z wprowadzaniem do 
obrotu odmiany tego GMO;

ab) podmioty gospodarcze powstrzymują 
się od uprawy odmiany tego GMO; oraz

b) Komisja może zgłaszać wszelkie uwagi, 
które uzna za stosowne.

b) Komisja może zgłaszać wszelkie uwagi, 
które uzna za stosowne.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że zgłaszający/wnioskodawca nie ma uprzywilejowanej 
pozycji względem państwa członkowskiego w okresie przeglądu projektów środków oraz 
konkretnych powodów, które zostały przedstawione przez państwo członkowskie 
zgłaszającego/wnioskodawcy, tak aby zminimalizować ewentualne szkody po stronie 
wnioskodawcy lub podmiotu gospodarczego, jeżeli okaże się, że wymogi wprowadzone przez 
państwo członkowskie są uzasadnione.

Poprawka 249
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
W okresie 75 dni od daty takiego
powiadomienia:

4. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE*

Parlamentu Europejskiego i Rady, w 
okresie 3 miesięcy od daty takiego 
powiadomienia:

__________________
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*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 250
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy –wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3 niniejszego 
artykułu, najpierw przekazuje Komisji 
swój projekt oraz informuje o podstawach, 
na których zostały one oparte. Może to 
mieć miejsce przed zakończeniem 
procedury zatwierdzania GMO na mocy 
części C niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. 
W okresie 75 dni od daty takiego 
powiadomienia:

Państwo członkowskie, które przyjmie
środki na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, 
powiadamia o nich Komisję, która z kolei 
informuje o nich inne państwa 
członkowskie i 
zgłaszających/wnioskodawców i podaje je 
do publicznej wiadomości. Może to mieć 
miejsce przed zakończeniem procedury 
zatwierdzania GMO na mocy części C 
niniejszej dyrektywy lub na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Or. fr

Poprawka 251
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) państwo członkowskie, którego to skreślona
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dotyczy, powstrzymuje się od 
przyjmowania i wdrażania tych środków; 
oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Skreślony przepis ogranicza swobodę państw członkowskich, która jest zasadniczym aspektem 
wniosku.

Poprawka 252
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 
przyjmowania i wdrażania tych środków;
oraz

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 
przyjmowania i wdrażania tych środków, 
pod warunkiem, że nie zbiega się to z 
okresem siewów upraw genetycznie 
zmodyfikowanych, które są przedmiotem 
wspomnianych środków; oraz

Or. en

Poprawka 253
Biljana Borzan

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 

a) państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, powstrzymuje się od 
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przyjmowania i wdrażania tych środków;
oraz

przyjmowania i wdrażania tych środków, 
wnioskodawca/posiadacz zezwolenia, 
którego dotyczą środki wprowadzające 
ograniczenie lub zakaz uprawy danego 
GMO lub grupy GMO w państwie 
członkowskim, powstrzymuje się od 
wszelkich działań związanych z uprawą 
tego GMO lub grupy GMO w tym 
państwie członkowskim; oraz

Or. en

Poprawka 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Stanowisko Rady Poprawka

c) Komisja może zgłaszać wszelkie uwagi, 
które uzna za stosowne.

c) Komisja może zgłaszać wszelkie
niewiążące uwagi, które uzna za stosowne.

Or. en

Poprawka 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli w tym okresie wydano 
zatwierdzenie, jest ono traktowane jako 
czasowo zawieszone aż do upływu okresu 
75 dni.

Or. en
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Poprawka 256
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 4 lit. a) 
można tymczasowo nakładać środki 
krajowe, gdy okres 75 dni koliduje z 
okresem siewów danego GMO.

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym zainteresowane 
państwo członkowskie może, w trakcie 
całego procesu wydawania 
zezwolenia/zatwierdzenia oraz począwszy 
od dnia wejścia w życie zatwierdzenia 
unijnego, przyjąć środki w ich pierwotnym 
brzmieniu lub ze zmianami 
uwzględniającymi uwagi Komisji. Środki 
te są niezwłocznie przekazywane Komisji, 
innym państwom członkowskim 
i posiadaczowi pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 25 złożoną przez sprawozdawczynię.

Poprawka 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi niewiążące
uwagi Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 258
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Po upływie okresu 90 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są bezzwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim i 
zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Or. de

Poprawka 259
Julie Girling
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Po upływie okresu trzech miesięcy, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, nie 
później jednak niż dwa lata od daty 
wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
zainteresowane państwo członkowskie 
może przyjąć środki w ich pierwotnym 
brzmieniu lub ze zmianami 
uwzględniającymi uwagi Komisji. Środki 
te są niezwłocznie przekazywane Komisji, 
innym państwom członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy. Państwa 
członkowskie przyjmują te środki na okres 
nieprzekraczający pięciu lat i dokonują 
ich przeglądu przy przedłużaniu ważności 
zatwierdzenia GMO.

Or. en

Poprawka 260
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.
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Or. en

Poprawka 261
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, nie później jednak 
niż dwa lata od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi 
Komisji. Środki te są niezwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim 
i zgłaszającemu/wnioskodawcy.

W trakcie całego procesu wydawania 
zezwolenia/zatwierdzenia i począwszy od 
dnia wejścia w życie 
zezwolenia/zatwierdzenia zainteresowane 
państwo członkowskie może przyjąć środki 
w ich pierwotnym brzmieniu lub ze 
zmianami uwzględniającymi uwagi
Komisji. Środki te są bezzwłocznie 
przekazywane Komisji, innym państwom 
członkowskim i 
zgłaszającemu/wnioskodawcy.

Or. fr

Poprawka 262
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają o 
takich środkach wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym hodowców, przynajmniej 
na sześć miesięcy przed rozpoczęciem 
sezonu wegetacyjnego. W przypadku gdy 
przedmiotowe GMO zostaje zatwierdzone 
na krócej niż sześć miesięcy przed 
rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, 
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państwa członkowskie podają te środki do 
wiadomości publicznej natychmiast po ich 
przyjęciu.

Or. en

Poprawka 263
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata 
od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie uzna, że nowe obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

skreślony

Or. de

Poprawka 264
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5
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Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata 
od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie uzna, że nowe obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

skreślony

Or. en

Poprawka 265
Paul Brannen

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata
od daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna, że nowe 
obiektywne okoliczności uzasadniają 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż pięć lat
od daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna, że nowe 
obiektywne okoliczności uzasadniają 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
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i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy muszą mieć co najmniej dwa sezony wegetacyjne, zanim będzie można zastosować 
nowy wyjątek lub zakaz. Zapewni to bezpieczeństwo działalności rolniczej w obliczu 
potencjalnie długotrwałego wprowadzania nasion do wykazu krajowego.

Poprawka 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata
od daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna, że nowe 
obiektywne okoliczności uzasadniają 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż pięć lat
od daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna, że nowe 
obiektywne okoliczności uzasadniają 
dostosowanie zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

Or. en

Poprawka 267
Younous Omarjee
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata 
od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia, państwo 
członkowskie uzna, że nowe obiektywne 
okoliczności uzasadniają dostosowanie 
zakresu geograficznego 
zgody/zatwierdzenia, może ono 
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 państwo członkowskie uzna, 
że nowe obiektywne okoliczności 
uzasadniają dostosowanie zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia, 
może ono zawsze przyjąć środki 
ograniczające uprawę danego GMO na 
całym lub na części jego terytorium lub 
zakazujące jej. Dopilnowuje wtedy, aby 
rolnicy, którzy prowadzili takie uprawy 
zgodnie z prawem, mieli dość czasu na 
zakończenie bieżącego sezonu 
wegetacyjnego.

Or. fr

Poprawka 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata 
od daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna, że nowe 
obiektywne okoliczności uzasadniają 
dostosowanie zakresu geograficznego 

5. W przypadku, gdy po uzyskaniu 
zatwierdzenia GMO na mocy niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 i nie wcześniej niż dwa lata od 
daty wydania zezwolenia/zatwierdzenia, 
państwo członkowskie uzna za właściwe 
niewydawanie zezwolenia na uprawę 
danego GMO na całości lub części 
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zgody/zatwierdzenia, może ono
odpowiednio zastosować procedurę 
określoną w ust. 1–4 pod warunkiem, że 
takie środki nie mają wpływu na uprawy 
jakichkolwiek zatwierdzonych nasion 
i roślinnego materiału rozmnożeniowego 
GMO, nasadzonych zgodnie z prawem 
przed przyjęciem tych środków.

swojego terytorium, ma odpowiednio
zastosowanie procedura określona w ust. 
1–4 gdy państwo członkowskie przyjmuje
środki wprowadzające ograniczenie w 
ciągu dwóch lat od daty wydania 
zezwolenia/zatwierdzenia lub gdy mają
one wpływ na uprawy jakichkolwiek 
zatwierdzonych nasion i roślinnego 
materiału rozmnożeniowego GMO, 
nasadzonych zgodnie z prawem przed 
przyjęciem tych środków, dane państwo 
członkowskie zapewnia rolnikom 
dotkniętym tymi środkami odszkodowanie 
w wysokości odpowiadającej faktycznie 
poniesionym przez nich stratom.

Or. en

Poprawka 269
Annie Schreijer-Pierik

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki na mocy ust. 3: 

a) dopilnowuje, aby rolnicy, którzy 
prowadzili takie uprawy zgodnie z 
prawem, mieli dość czasu na zakończenie 
bieżącego sezonu wegetacyjnego; oraz

b) przeprowadza niezależną analizę 
kosztów i korzyści, przy uwzględnieniu 
rozwiązań alternatywnych;

Koszty i nakłady związane z analizą 
kosztów i korzyści ponoszą wspólnie 
państwo członkowskie i rolnicy.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki zgodnie z propozycją sprawozdawcy, by zapewnić równy podział 
kosztów między państwo członkowskie a rolników. 

Poprawka 270
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki zgodnie z ust. 3 
dopilnowuje, aby rolnicy, którzy 
prowadzili takie uprawy zgodnie z 
prawem, mieli dość czasu na zakończenie 
bieżącego sezonu wegetacyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki nr 17 przyjętej w pierwszym czytaniu. Ustanawia ona nowe 
kryterium, którego państwa członkowskie muszą przestrzegać w odniesieniu do GMO 
wprowadzonych już do obrotu.

Poprawka 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Państwo członkowskie, które zamierza 
przyjąć środki zgodnie z ust. 3, zapewnia, 
by rolnicy, którzy prowadzili takie uprawy 
mogli zgodnie z prawem dysponować 
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czasem niezbędnym do zakończenia 
sezonu wegetacyjnego. 

Or. en

Poprawka 272
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy państwo członkowskie 
pragnie ponownego objęcia całości lub 
części swojego terytorium zakresem 
geograficznym zezwolenia/zatwierdzenia, 
z którego zostało ono wcześniej wyłączone 
na mocy ust. 2, może złożyć wniosek do 
właściwego organu, który wydał pisemne 
zezwolenie na mocy niniejszej dyrektywy 
lub do Komisji, jeżeli dane GMO zostało 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Właściwy organ, 
który wydał pisemne zezwolenie, lub 
Komisja, w zależności od przypadku, 
odpowiednio zmienia zakres geograficzny 
zezwolenia lub decyzji o zatwierdzeniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 273
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 6
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Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy państwo członkowskie 
pragnie ponownego objęcia całości lub 
części swojego terytorium zakresem 
geograficznym zezwolenia/zatwierdzenia, 
z którego zostało ono wcześniej wyłączone 
na mocy ust. 2, może złożyć wniosek do 
właściwego organu, który wydał pisemne 
zezwolenie na mocy niniejszej dyrektywy 
lub do Komisji, jeżeli dane GMO zostało 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Właściwy organ, 
który wydał pisemne zezwolenie, lub 
Komisja, w zależności od przypadku, 
odpowiednio zmienia zakres geograficzny 
zezwolenia lub decyzji o zatwierdzeniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1. Przepisy umożliwiające państwu członkowskiemu 
odwołanie środków ograniczających lub zakazujących uprawę GMO na jego terytorium ujęte 
są w ust. 8. 

Poprawka 274
Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy państwo 
członkowskie pragnie ponownego objęcia 
całości lub części swojego terytorium 
zakresem geograficznym 
zezwolenia/zatwierdzenia, z którego 
zostało ono wcześniej wyłączone na mocy 
ust. 2, może złożyć wniosek do 
właściwego organu, który wydał pisemne 

6. W przypadku gdy państwo 
członkowskie pragnie ponownego 
włączenia części lub całości jego 
terytorium do zakresu geograficznego 
zezwolenia/zatwierdzenia, z którego 
zostało ono wcześniej wykluczone na 
mocy ust. 2, może złożyć wniosek do 
właściwego organu, który wydał pisemne 
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zezwolenie na mocy niniejszej dyrektywy 
lub do Komisji, jeżeli dane GMO zostało 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Właściwy organ, który 
wydał pisemne zezwolenie, lub Komisja, 
w zależności od przypadku, odpowiednio 
zmienia zakres geograficzny zezwolenia 
lub decyzji o zatwierdzeniu.

zezwolenie na mocy niniejszej dyrektywy 
lub do Komisji, jeżeli dane GMO zostało 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003. Właściwy organ, który 
wydał pisemne zezwolenie, lub Komisja, w 
zależności od przypadku, odpowiednio 
zmienia zakres geograficzny zezwolenia 
lub decyzji o zatwierdzeniu. Państwo 
członkowskie musi jednak uzasadnić 
ponowne włączenie obszaru i musi 
przeprowadzić konsultacje z samorządami 
lokalnymi lub bezpośrednio z 
mieszkańcami danego obszaru.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany decyzji mogące doprowadzić do zatwierdzenia GMO muszą być dokonywane 
z poszanowaniem zasady ostrożności, zgodnie z którą taka decyzja nie może pogorszyć 
istniejącej sytuacji. Obywatele danego obszaru geograficznego muszą mieć możliwość 
wyrażenia opinii i poznania powodów ponownego włączenia.

Poprawka 275
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia 
GMO na mocy ust. 5 oraz 6 i pod 
warunkiem, że zgodnie z ust. 5 posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraża zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego:

skreślony
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a) w przypadku GMO zatwierdzonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwy 
organ, który wydał pisemne zezwolenie, 
dokonuje stosownej zmiany zakresu
geograficznego zezwolenia i informuje 
o tym fakcie Komisję, państwa 
członkowskie i posiadacza zatwierdzenia, 
po dokonaniu zmiany;

b) w przypadku GMO, które zostały 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, Komisja wprowadza 
stosowne zmiany w decyzji 
o zatwierdzeniu, bez stosowania procedury 
określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie 
oraz posiadacza zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1. Przepisy umożliwiające państwu członkowskiemu 
odwołanie środków ograniczających lub zakazujących uprawę GMO na jego terytorium ujęte 
są w ust. 8. 

Poprawka 276
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia 
GMO na mocy ust. 5 oraz 6 i pod 
warunkiem, że zgodnie z ust. 5 posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraża zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego:

skreślony

a) w przypadku GMO zatwierdzonych na 
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podstawie niniejszej dyrektywy, właściwy 
organ, który wydał pisemne zezwolenie, 
dokonuje stosownej zmiany zakresu 
geograficznego zezwolenia i informuje 
o tym fakcie Komisję, państwa 
członkowskie i posiadacza zatwierdzenia, 
po dokonaniu zmiany;

b) w przypadku GMO, które zostały 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, Komisja wprowadza 
stosowne zmiany w decyzji 
o zatwierdzeniu, bez stosowania procedury 
określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie 
oraz posiadacza zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 277
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7 – akapit pierwszy –wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia 
GMO na mocy ust. 5 oraz 6 i pod 
warunkiem, że zgodnie z ust. 5 posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraża zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego:

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia
GMO na mocy ust. 6:

Or. fr

Poprawka 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7 – akapit pierwszy –wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia 
GMO na mocy ust. 5 oraz 6 i pod 
warunkiem, że zgodnie z ust. 5 posiadacz 
zezwolenia/zatwierdzenia wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraża zgodę na 
wniosek państwa członkowskiego:

7. W celu dostosowania zakresu 
geograficznego zezwolenia/zatwierdzenia
GMO na mocy ust. 5 oraz 6 i pod 
warunkiem, że zgodnie z ust. 5 Komisja 
lub organ zatwierdzający wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyrażają zgodę na 
wniosek zgłaszającego/wnioskodawcy:

Or. en

Poprawka 279
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) w przypadku GMO zatwierdzonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwy 
organ, który wydał pisemne zezwolenie, 
dokonuje stosownej zmiany zakresu 
geograficznego zezwolenia i informuje 
o tym fakcie Komisję, państwa 
członkowskie i posiadacza zatwierdzenia, 
po dokonaniu zmiany;

skreślona

Or. en

Poprawka 280
Nicola Caputo

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b

Stanowisko Rady Poprawka

b) w przypadku GMO, które zostały 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003, Komisja wprowadza 
stosowne zmiany w decyzji 
o zatwierdzeniu, bez stosowania procedury 
określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie 
oraz posiadacza zatwierdzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 281
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 10 (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

10. Środki przyjęte na podstawie 
niniejszego artykułu nie powinny 
przeszkadzać w prowadzeniu badań 
biotechnologicznych pod warunkiem 
przestrzegania podczas takich badań 
wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 282
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b – ustęp 10 (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

10. Sąsiednie państwa członkowskie 
współpracują ze sobą, by zapewnić 
odpowiednią wymianę informacji w celu 
zagwarantowania skuteczności 
stosowania środków w zakresie 
współistnienia upraw na obszarach 
przygranicznych i zapobiegania 
transgranicznemu uwolnieniu z państwa 
członkowskiego, w którym uprawa danej 
odmiany GMO jest dozwolona, do 
sąsiedniego państwa członkowskiego, w 
którym jest zakazana.

Or. fr

Uzasadnienie

Zawarte we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy 2001/18/WE postanowienia odnoszące się 
do współistnienia na granicach państw powinny zostać wzmocnione, gdyż w dotychczasowym 
brzemieniu są niewystarczające.

Poprawka 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

„Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe

Państwa członkowskie, w których GMO 
może być uprawiany na podstawie 
zezwolenia wydawanego zgodnie z 
art. 26 b, ustanawiają powszechny 
obowiązkowy system odpowiedzialności 
finansowej oraz gwarancji finansowych, 
który ma zastosowanie do wszystkich 
podmiotów i który gwarantuje, że 
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zanieczyszczający płaci za niezamierzone 
skutki lub szkody, jakie mogą wystąpić ze 
względu na zamierzone uwolnienie GMO 
lub wprowadzenie ich do obrotu.”

Or. fr

Poprawka 284
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

„Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe

Państwa członkowskie, w których GMO 
może być uprawiany na podstawie 
pisemnego zezwolenia wydanego na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz, w stosownych 
przypadkach, na mocy decyzji wydanej 
zgodnie z art. 19 oraz decyzji o 
zatwierdzeniu przyjętej na mocy art. 7 i 19 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
ustanawiają powszechny obowiązkowy 
system odpowiedzialności finansowej oraz 
gwarancji finansowych, który ma 
zastosowanie do wszystkich podmiotów i 
który gwarantuje, że zanieczyszczający 
płaci za niezamierzone skutki lub szkody, 
jakie mogą wystąpić ze względu na 
zamierzone uwolnienie GMO lub 
wprowadzenie ich do obrotu.”

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce przejęto ideę zawartą w poprawce nr 24 przyjętej w pierwszym czytaniu. 
Ustanawia ona nowe kryterium, którego państwa członkowskie pragnące prowadzić uprawy 



PE541.301v01-00 62/87 AM\1037669PL.doc

PL

GMO muszą przestrzegać w odniesieniu do GMO wprowadzonych już do obrotu.

Poprawka 285
Marijana Petir

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
powszechny obowiązkowy system 
odpowiedzialności finansowej oraz 
gwarancji finansowych, który ma 
zastosowanie do wszystkich posiadaczy 
zezwolenia/zatwierdzenia oraz podmiotów 
i który gwarantuje, że zanieczyszczający 
płaci za niezamierzone skutki lub szkody, 
jakie mogą wystąpić ze względu na 
zamierzone uwolnienie GMO lub 
wprowadzenie ich do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do stosowania przepisów dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, gdy 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku dotyczy tylko stosunku między 
podmiotami a państwem członkowskim, posiadacz zezwolenia/zatwierdzenia nie może być 
wyłączony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku.

Poprawka 286
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

„Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe

Państwa członkowskie ustanawiają 
powszechny obowiązkowy system 
odpowiedzialności finansowej i karnej 
oraz gwarancji finansowych, który ma 
zastosowanie do wszystkich podmiotów, 
aby zagwarantować przejęcie przez 
zanieczyszczającego finansowej i karnej 
odpowiedzialności za niezamierzone 
skutki lub szkody, jakie mogą wystąpić ze 
względu na zamierzone uwolnienie GMO 
lub wprowadzenie ich do obrotu.”

Or. fr

Poprawka 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe 

Państwa członkowskie ustanawiają 
powszechny obowiązkowy system 
odpowiedzialności finansowej oraz 
gwarancji ubezpieczeniowych, który ma 
zastosowanie do wszystkich podmiotów 
gospodarczych i który gwarantuje, że 
zanieczyszczający płaci za skutki lub 
szkody, również niezamierzone, jakie 
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mogą wystąpić w związku z zamierzonym 
uwolnieniem GMO lub wprowadzeniem 
ich do obrotu.”

Or. it

Uzasadnienie

Przejęcie poprawki 24 przyjętej w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski.

Poprawka 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 26ba

Wymogi odpowiedzialności oraz 
gwarancje finansowe

Państwa członkowskie ustanawiają w 
prawodawstwie dotyczącym GMO 
powszechny obowiązkowy system 
odpowiedzialności finansowej oraz 
gwarancji finansowych, który ma 
zastosowanie do wszystkich podmiotów i 
który gwarantuje, że zanieczyszczający 
płaci za niezamierzone skutki lub szkody, 
jakie mogą wystąpić ze względu na 
zamierzone uwolnienie GMO lub 
wprowadzenie ich do obrotu. Komisja 
ustanawia obowiązkowy fundusz 
gwarancji finansowych na szczeblu 
unijnym, do którego wpłacają składki 
wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające 
produkty GMO na rynek europejski w 
celu objęcia dodatkowych 
niezamierzonych kosztów w przypadku 
zanieczyszczenia transgranicznego. 

Or. en
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Uzasadnienie

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Poprawka 289
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b b (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

„Artykuł 26bb

Etykietowanie produktów 
niezmodyfikowanych genetycznie

Komisja przedstawia propozycję 
zharmonizowanych warunków, w których 
podmioty gospodarcze mogą posługiwać 
się zwrotami dotyczącymi braku obecności 
GMO w produktach.”

Or. fr

Uzasadnienie

W wytycznych dotyczących współistnienia upraw z dnia 13 lipca 2010 r. wskazano, że 
państwa członkowskie mogą przyjmować środki w celu uniknięcia skutków gospodarczych 
związanych z obecnością GMO poniżej wartości progowej znakowania wspólnotowego 
wynoszącej 0,9%. W celu uniknięcia zakłóceń konkurencji należałoby zharmonizować na 
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szczeblu wspólnotowym warunki, w których podmioty gospodarcze mogą posługiwać się 
zwrotami dotyczącymi braku obecności GMO w produktach.

Poprawka 290
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

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

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 26c skreślony

Środki przejściowe

1. Od …* do dnia …** państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
o dostosowanie zakresu geograficznego 
danego zgłoszenia/wniosku złożonego lub 
zatwierdzenia przyznanego na podstawie 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 przed dniem …*. 
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek 
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraził zgodę 
w terminie 30 dni od przekazania mu 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. 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 
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wydaje się z uwzględnieniem 
dostosowanego zakresu geograficznego 
zgłoszenia/wniosku, na który 
zgłaszający/wnioskodawca wyraził zgodę 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany.

3. W przypadku gdy już dokonano 
zatwierdzenia, a posiadacz zatwierdzenia 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany 
wyraził zgodę na wniosek w terminie 30 
dni od dnia przekazania mu wniosku, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, zatwierdzenie ma brzmienie, na 
które wyraził zgodę jego posiadacz. 
W odniesieniu do pisemnego zezwolenia 
wydanego na podstawie niniejszej 
dyrektywy właściwy organ dokonuje 
stosownej zmiany zakresu geograficznego 
zezwolenia, na którą posiadacz 
zatwierdzenia wyraził zgodę wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, i informuje o tym 
fakcie Komisję, państwa członkowskie 
i posiadacza zatwierdzenia po dokonaniu 
zmiany. W przypadku zatwierdzenia na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Komisja wprowadza stosowne zmiany 
w decyzji o zatwierdzeniu, bez stosowania 
procedury określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie 
i posiadacza zatwierdzenia.

4. Jeżeli zgłaszający/wnioskodawca lub, 
w zależności od przypadku, posiadacz 
zatwierdzenia, sprzeciwia się takiemu 
wnioskowi, stosuje się odpowiednio 
art. 26b ust. 3-9.

5. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla uprawy zatwierdzonych 
nasion i roślinnego materiału 
rozmnożeniowego GMO, nasadzonych 
zgodnie z prawem przed ograniczeniem 
lub zakazem ich uprawy w danym 
państwie członkowskim.

6. Środki przyjęte na mocy niniejszego 
artykułu nie mogą mieć wpływu na 
swobodny obrót zatwierdzonymi 
organizmami GMO w charakterze 
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produktów lub zawartymi w składzie 
produktów.

__________________

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14.

**Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14 + 6 miesięcy.”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z usunięciem etapu 1. 

Poprawka 291
Younous Omarjee

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

Stanowisko Rady Poprawka

1. Od …* do dnia …** państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do 
zgłaszającego/wnioskodawcy 
o dostosowanie zakresu geograficznego
danego zgłoszenia/wniosku złożonego lub 
zatwierdzenia przyznanego na podstawie 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 przed dniem …*. 
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

1. Od …* do dnia …** państwo 
członkowskie może zdecydować, że 
zgłaszający/wnioskodawca ma dostosować 
zakres geograficzny danego 
zgłoszenia/wniosku złożonego lub 
zatwierdzenia przyznanego na podstawie 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 przed dniem …*. 
Komisja niezwłocznie przekazuje decyzję
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

__________________ __________________

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14.

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14.
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**Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14 + 6 miesięcy.”.

**Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14 + 6 miesięcy.”.

Or. fr

Poprawka 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Stanowisko Rady Poprawka

1. Od …* do dnia …** państwo 
członkowskie może za pośrednictwem 
Komisji zwrócić się do
zgłaszającego/wnioskodawcy
o dostosowanie zakresu geograficznego 
danego zgłoszenia/wniosku złożonego lub 
zatwierdzenia przyznanego na podstawie 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 przed dniem …*.
Komisja niezwłocznie przekazuje wniosek
państwa członkowskiego 
zgłaszającemu/wnioskodawcy, jak również 
pozostałym państwom członkowskim.

1. Od …* do dnia …**
zgłaszający/wnioskodawca może zwrócić 
się do Komisji lub organu 
zatwierdzającego o dostosowanie zakresu 
geograficznego danego zgłoszenia/wniosku 
złożonego lub zatwierdzenia przyznanego 
na podstawie niniejszej dyrektywy lub 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przed 
dniem …*. Komisja niezwłocznie 
przekazuje wniosek
zgłaszającego/wnioskodawcy 
odpowiedniemu państwu członkowskiemu, 
jak również pozostałym państwom 
członkowskim.

__________________ __________________

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14.

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14.

**Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14 + 6 miesięcy.”.

**Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie dyrektywy zawartej w dokumencie 
st 10972/14 + 6 miesięcy.”.

Or. en

Poprawka 293
Renate Sommer
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraził zgodę 
w terminie 30 dni od przekazania mu 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. 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.

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie 
wyraził zgodę w terminie 30 dni od 
przekazania mu wniosku, zakres 
geograficzny tego zgłoszenia/wniosku 
zostaje odpowiednio dostosowany. 
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 
wyraził zgodę.

Or. de

Poprawka 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraził zgodę 
w terminie 30 dni od przekazania mu 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. Pisemne zezwolenie wydane 

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, a Komisja przyjęła wniosek 
państwa – należycie poinformowawszy 
zgłaszającego/wnioskodawcę – o zmianę 
zakresu geograficznego, skutki tej zmiany 
mają miejsce przed datą wejścia w życie 
pisemnego zezwolenia wydanego na mocy 
niniejszej dyrektywy.
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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.

Or. it

Poprawka 295
Younous Omarjee

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

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany wyraził zgodę 
w terminie 30 dni od przekazania mu 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. 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.

2. W przypadku gdy państwo członkowskie
podjęło taką decyzję, zakres geograficzny 
tego zgłoszenia/wniosku zostaje 
odpowiednio dostosowany. 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.

Or. fr
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Poprawka 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, 
a zgłaszający/wnioskodawca wyraźnie lub
w sposób dorozumiany wyraził zgodę 
w terminie 30 dni od przekazania mu 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. 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.

2. W przypadku gdy wniosek jest w trakcie 
rozpatrywania, a Komisja lub organ 
zatwierdzający nie wyraziły sprzeciwu
w terminie 30 dni od przekazania im 
wniosku, zakres geograficzny tego 
zgłoszenia/wniosku zostaje odpowiednio 
dostosowany. 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 Komisja lub 
organ zatwierdzający wyraziły zgodę 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany.

Or. en

Poprawka 297
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy już dokonano 
zatwierdzenia, a posiadacz zatwierdzenia 
wyraźnie lub w sposób dorozumiany 
wyraził zgodę na wniosek w terminie 30 
dni od dnia przekazania mu wniosku, 

skreślony
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o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, zatwierdzenie ma brzmienie, na 
które wyraził zgodę jego posiadacz. 
W odniesieniu do pisemnego zezwolenia 
wydanego na podstawie niniejszej 
dyrektywy właściwy organ dokonuje 
stosownej zmiany zakresu geograficznego 
zezwolenia, na którą posiadacz 
zatwierdzenia wyraził zgodę wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, i informuje o tym 
fakcie Komisję, państwa członkowskie 
i posiadacza zatwierdzenia po dokonaniu 
zmiany. W przypadku zatwierdzenia na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Komisja wprowadza stosowne zmiany 
w decyzji o zatwierdzeniu, bez stosowania 
procedury określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie 
i posiadacza zatwierdzenia.

Or. fr

Poprawka 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy już dokonano 
zatwierdzenia, a posiadacz zatwierdzenia
wyraźnie lub w sposób dorozumiany
wyraził zgodę na wniosek w terminie 30 
dni od dnia przekazania mu wniosku, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, zatwierdzenie ma brzmienie, na 
które wyraził zgodę jego posiadacz.
W odniesieniu do pisemnego zezwolenia 
wydanego na podstawie niniejszej 
dyrektywy właściwy organ dokonuje 
stosownej zmiany zakresu geograficznego 
zezwolenia, na którą posiadacz 

3. W przypadku gdy już dokonano 
zatwierdzenia, a Komisja lub organ 
zatwierdzający wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany wyraziły zgodę na wniosek 
w terminie 30 dni od dnia przekazania im
wniosku, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, zatwierdzenie ma 
brzmienie, na które wyraziły zgodę
Komisja lub organ zatwierdzający.
W odniesieniu do pisemnego zezwolenia 
wydanego na podstawie niniejszej 
dyrektywy właściwy organ dokonuje 
stosownej zmiany zakresu geograficznego 
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zatwierdzenia wyraził zgodę wyraźnie lub 
w sposób dorozumiany, i informuje o tym 
fakcie Komisję, państwa członkowskie 
i posiadacza zatwierdzenia po dokonaniu 
zmiany. W przypadku zatwierdzenia na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Komisja wprowadza stosowne zmiany 
w decyzji o zatwierdzeniu, bez stosowania 
procedury określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie
i posiadacza zatwierdzenia.

zezwolenia, na którą Komisja lub organ 
zatwierdzający wyraziły zgodę wyraźnie 
lub w sposób dorozumiany, i informuje 
o tym fakcie Komisję, państwa 
członkowskie i posiadacza zatwierdzenia 
po dokonaniu zmiany. W przypadku 
zatwierdzenia na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 Komisja wprowadza 
stosowne zmiany w decyzji 
o zatwierdzeniu, bez stosowania procedury 
określonej w art. 35 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
odpowiednio państwa członkowskie i 
posiadacza zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli zgłaszający/wnioskodawca lub, 
w zależności od przypadku, posiadacz 
zatwierdzenia, sprzeciwia się takiemu 
wnioskowi, stosuje się odpowiednio
art. 26b ust. 3-9.

skreślony

Or. en

Poprawka 300
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 4



AM\1037669PL.doc 75/87 PE541.301v01-00

PL

Stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli zgłaszający/wnioskodawca lub, 
w zależności od przypadku, posiadacz 
zatwierdzenia, sprzeciwia się takiemu 
wnioskowi, stosuje się odpowiednio 
art. 26b ust. 3-9.

4. Zgłaszający/wnioskodawca nie może w 
żaden sposób sprzeciwić się decyzji 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 301
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by rolnicy uprawiający już wcześniej 
zatwierdzone GMO mieli dość czasu na 
dostosowanie i nie mogli być pociągani do 
odpowiedzialności z mocą wsteczną. 
Dlatego informacja o środkach mających 
na celu cofnięcie zatwierdzenia 
uprawianych już GMO musi zostać 
upubliczniona na co najmniej 12 miesięcy 
przed rozpoczęciem fazy uprawy. Należy 
wypłacić rolnikom rekompensatę za 
zakupione już nasiona GMO, których po 
wydaniu zakazu uprawy nie można już 
wykorzystywać.

Or. de

Poprawka 302
Renate Sommer

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c a (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

(1a) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 26ca

Wartości progowe dla nasion

Komisja ustala wartości progowe dla 
oznakowania śladów GMO w nasionach 
konwencjonalnych na jak najniższym
poziomie, który byłby realistyczny, 
proporcjonalny i funkcjonalny dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych.”

Or. en

Poprawka 303
Julie Girling

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 c a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 26ca

Wartości progowe dla nasion

Na podstawie konkluzji Rady ds. Ochrony 
Środowiska przyjętych w dniu 4 grudnia 
2008 r. Komisja ocenia konieczność 
ustalenia wartości progowych 
oznakowania przypadkowej obecności 
GMO w nasionach konwencjonalnych.
Komisja zapewnia, że wartości progowe są 
na możliwie najniższym poziomie, który 
byłby realistyczny, proporcjonalny i 
funkcjonalny dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych, i który przyczynia się do 
zapewniania swobody wyboru rolnikom i 
konsumentom. 

Komisja ocenia ponadto, czy występuje 
potrzeba harmonizacji metod pobierania 
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próbek i metod analitycznych w przypadku 
niezatwierdzonych GMO, których śladowe 
ilości obecne są w nasionach, a w 
szczególności ustalenia minimalnej 
wartości granicznej efektywności metod 
wykrywania.”

Or. en

Poprawka 304
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia 
statusu normatywnego wzmocnionym 
wytycznym Urzędu z 2010 r. w sprawie 
oceny ryzyka środowiskowego 
przeprowadzonej dla roślin 
zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe.

__________________ __________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

W powiązaniu z poprawką, zgodnie z którą Komisja ma przedstawić projekt rozporządzenia 
wykonawczego w sprawie oceny ryzyka związanego z GMO dla środowiska.

Poprawka 305
Younous Omarjee

Stanowisko Rady
Artykuł 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia
statusu normatywnego wzmocnionym 
wytycznym Urzędu z 2010 r. w sprawie 
oceny ryzyka środowiskowego 
przeprowadzonej dla roślin 
zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe.

Komisja udziela również bezzwłocznie
statusu normatywnego wzmocnionym 
wytycznym Urzędu z 2010 r. w sprawie 
oceny ryzyka środowiskowego 
przeprowadzonej dla roślin 
zmodyfikowanych genetycznie.

__________________ __________________

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Poprawka 306
Gilles Pargneaux

Stanowisko Rady
Artykuł 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż rok od dnia …+ Komisja 
publikuje wniosek ustawodawczy w celu 
udzielenia statusu normatywnego 
wzmocnionym wytycznym Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
z 2010 r. w sprawie oceny ryzyka 
środowiskowego przeprowadzonej dla 
roślin zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia statusu 
normatywnego wzmocnionym wytycznym 
Urzędu z 2010 r. w sprawie oceny ryzyka 
środowiskowego przeprowadzonej dla 
roślin zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie również sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia statusu 
normatywnego wzmocnionym wytycznym 
Urzędu z 2010 r. w sprawie oceny ryzyka 
środowiskowego przeprowadzonej dla 
roślin zmodyfikowanych genetycznie.

__________________ __________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest wzmocnienie procedur przeprowadzania oceny GMO. EFSA opracował 
aktualizację wytycznych i opublikował zmieniony dokument w listopadzie 2010 r. Do tej pory 
Komisja nie przedstawiła jednak projektu umożliwiającego udzielenie statusu normatywnego 
tym przepisom. Dlatego poprawka ta ma na celu wyznaczenie Komisji roku czasu na 
opublikowanie dostosowania wytycznych do Załącznika II do dyrektywy 2001/18/WE.

Poprawka 307
Sylvie Goddyn, Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh

Stanowisko Rady
Artykuł 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia 
statusu normatywnego wzmocnionym 
wytycznym Urzędu z 2010 r. w sprawie 
oceny ryzyka środowiskowego 
przeprowadzonej dla roślin 
zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które 
Komisja uzna za właściwe. W tym okresie
Komisja zwraca się do EFSA o 
zweryfikowanie jej sposobu oceny.
Wytyczne opublikowane w 2010 r. należy 
poddać przeglądowi, aby uwzględnić 
wyniki badania dotyczącego wpływu 
złożonych GMO lub złożonej modyfikacji 
genetycznej na zwierzęta. Ponadto 
badania muszą obejmować dłuższy okres i 
większą liczbę zwierząt.

__________________ __________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Uprawy GMO o wielu zmodyfikowanych cechach (złożona modyfikacja genetyczna lub 
złożone GMO) stanowią już zdecydowaną większość upraw GMO (w USA – 71% 
zmodyfikowanej pszenicy i 2/3 zmodyfikowanej bawełny), z czego wynika pilna potrzeba ich 
oceny oraz konieczność zmiany zasad działania EFSA.

Poprawka 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Stanowisko Rady
Artykuł 2 

Stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Temu sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
wszelkie wnioski ustawodawcze, które
Komisja uzna za właściwe. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
z postępów prac na rzecz udzielenia 
statusu normatywnego wzmocnionym 
wytycznym Urzędu z 2010 r. w sprawie
oceny ryzyka środowiskowego 
przeprowadzonej dla roślin 
zmodyfikowanych genetycznie.

Nie później niż 4 lata od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
korzystania przez państwa członkowskie 
z niniejszej dyrektywy, w tym ze 
skuteczności przepisów umożliwiających 
państwom członkowskim ograniczenie lub 
zakaz uprawy GMO w całości lub części 
ich terytorium oraz sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Nie 
później niż rok od dnia …+ Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek ustawodawczy mający na 
celu dostosowanie Załącznika II do 
dyrektywy 2001/18/WE do nowych 
wytycznych Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności dotyczących 
oceny ryzyka dla GMO.

__________________ __________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 309
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Stanowisko Rady
Artykuł 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 2 a

Do...+ Komisja ma przedstawi projekt 
rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
oceny ryzyka związanego z GMO dla 
środowiska. Rozporządzenie wykonawcze 
zapewnia m.in. odpowiednie 
uwzględnienie w ocenie ryzyka 
środowiskowego:

- długoterminowe bezpośrednie i 
pośrednie oddziaływanie na środowisko 
upraw genetycznie zmodyfikowanych,

- potencjalny wpływ na organizmy nie 
docelowe,

- różne cechy środowiska przyjmującego i 
obszarów geograficznych, na których 
mogą być prowadzone uprawy genetycznie 
zmodyfikowane,

- odporność szkodników lub chwastów na 
pestycydy,

- potencjalne skutki dla środowiska, 
wywołane zmianami w zastosowaniu 
środków chwastobójczych powiązanych z 
genetycznie zmodyfikowanymi uprawami 
odpornymi na środki chwastobójcze.

Komisja zapewnia także odpowiednie 
odzwierciedlenie w ocenie ryzyka 
środowiskowego wątpliwości natury 
naukowej i odmiennych interpretacji 
danych naukowych.

__________________

 Dz.U.: proszę wstawić datę sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, by opcja wyjątku dla państw członkowskich była połączona z 
poprawą zharmonizowanej oceny ryzyka. Wytyczne EFSA w sprawie oceny ryzyka 
środowiskowego przeprowadzanej dla roślin zmodyfikowanych genetycznie przedstawiono już 
w 2010 r. wraz z opinią, by zająć się oceną potencjalnego wpływu roślin modyfikowanych 
genetycznie na organizmy niedocelowe. Komisja zobowiązała się, ze przedstawi 
rozporządzenie wykonawcze, które będzie służyć jako podstawa dla wnioskodawców 
składających wnioski o zatwierdzenie GMO i dla oceniających ryzyko.  Jednak nic się nie 
wydarzyło od tamtego czasu.

Poprawka 310
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 2b

Do...+ Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania art. 26a dyrektywy 
2001/18/WE. W sprawozdaniu uwzględnia 
się konkretne zalecenia kierowane do 
państw członkowskich i można do niego 
dołączyć wnioski ustawodawcze według 
uznania Komisji.

__________________

+ Dz.U.: Proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 311
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 2 c (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 2c

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy do dnia .... Niezwłocznie 
informują o nich Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odesłania 
określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

__________________

 Dz.U.: Proszę wstawić datę: 12 miesięcy 
po dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wiążące wymagania ustanawia niniejsza dyrektywa, np. co do współistnienia i 
odpowiedzialności, istnieje potrzeba wprowadzenia klauzuli transpozycji.

Poprawka 312
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Stanowisko Rady
Artykuł 2 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 7 – ustęp 3, Artykuł 19 – ustęp 3, Artykuł 35 – ustęp 3



AM\1037669PL.doc 85/87 PE541.301v01-00

PL

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 2d

W rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3 odesłanie 
do art. 35 ust. 2 zastępuje się odesłaniem 
do art. 35 ust. 3.

(2) W art. 35 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 Traktatów zastąpienie odniesienia 
do procedury regulacyjnej odniesieniem do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą 
stanowi szybkie rozwiązanie, jeżeli będzie uzupełnione przepisem demokratyzującym 
procedurę. 

Poprawka 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Stanowisko Rady
Artykuł 3

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W ciągu sześciu miesięcy od jej wejścia w 
życie państwa członkowskie dokonują 
transpozycji treści niniejszej dyrektywy 
poprzez zmianę przepisów krajowych 
wykonujących dyrektywę 2001/18/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Chociaż w interesie samych państw członkowskich pragnących wprowadzić zakaz jest 
wykonanie tej dyrektywy, to ze względu na fakt, że co najmniej jedną z podstaw prawnych jest 
art. 114, dobrze jest wprowadzić termin, do którego państwa członkowskie muszą wprowadzić 
dyrektywę do swoich porządków prawnych, tak by przyczynić się do lepszej harmonizacji w 
całej UE.

Poprawka 314
Julie Girling, Jan Huitema

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Załącznik 1 A – część 2 – ustęp 1 

Tekst obowiązujący Poprawka

(1a) Załącznik 1 A część 2 ustęp 1 
otrzymuje brzmienie: 

Techniki określone w art. 2 ust. 2 lit. b), 
których nie uważa się za powodujące 
powstanie modyfikacji genetycznej pod 
warunkiem że nie obejmują one 
wykorzystania rekombinowanych 
cząsteczek kwasu nukleinowego lub
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie uzyskanych za pomocą 
technik/metod innych, niż wykluczone w 
załączniku I B:

Techniki określone w art. 2 ust. 2 lit. b), 
których nie uważa się za powodujące 
powstanie modyfikacji genetycznej pod 
warunkiem że nie obejmują one 
wykorzystania rekombinowanych 
cząsteczek kwasu nukleinowego lub 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie uzyskanych za pomocą 
technik/metod innych, niż wykluczone w 
załączniku I B:

(1) zapłodnienie in vitro; (1) zapłodnienie in vitro;

(2) procesy naturalne, takie jak:
koniugacja, transdukcja, transformacja;

(2) procesy naturalne, takie jak:
koniugacja, transdukcja, transformacja;

(3) poliploidyzacja. (3) poliploidyzacja.

(4) cisgeneza.

Or. en

Uzasadnienie

W swojej opinii naukowej na temat oceny bezpieczeństwa roślin uzyskanych za pomocą 
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cisgenezy i intragenezy panel ds. organizmów modyfikowanych genetycznie EFSA uznał, że 
„podobne ryzyko może być związane z roślinami cisgenicznymi i tradycyjnie uprawianymi, a 
nowe ryzyko może być związane z roślinami intragenicznymi i transgenicznymi”. Dlatego 
rośliny cisgeniczne nie powinny podlegać niniejszej dyrektywie. 


