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21.10.2015 A8-0305/4 

Poprawka  4 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Powody zmian wprowadzonych do 

dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 

2015/412 w odniesieniu do GMO 

przeznaczonych do uprawy mają również 

znaczenie dla innych GMO oraz 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy objętych rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003. Faktycznie wynikiem 

głosowania nad decyzją wykonawczą 

w sprawie zatwierdzenia produktów 

objętych rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003, które nie są przeznaczone do 

uprawy, we właściwym komitecie lub 

Radzie jest zawsze „brak opinii” (brak 

większości kwalifikowanej za przyjęciem 

oraz przeciw niemu), a istnieją również 

państwa członkowskie, w których 

stosowanie tych produktów jest 

zabronione. Uwzględniając te czynniki, 

należy zmienić rozporządzenie (WE) 

nr 1829/2003, tak aby umożliwić 

państwom członkowskim ograniczanie 

stosowania GMO oraz genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy lub 

zakazywanie go na całym swoim 

terytorium lub jego części, na podstawie 

istotnych powodów zgodnych z prawem 

Unii – niezwiązanych z ryzykiem dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 

środowiska naturalnego, ponieważ są już 

one oceniane na poziomie Unii na 

(7) Powody zmian wprowadzonych do 

dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 

2015/412 w odniesieniu do GMO 

przeznaczonych do uprawy mają również 

znaczenie dla innych GMO oraz 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy objętych rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003. Faktycznie wynikiem 

głosowania nad decyzją wykonawczą 

w sprawie zatwierdzenia produktów 

objętych rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003, które nie są przeznaczone do 

uprawy, we właściwym komitecie lub 

Radzie jest zawsze „brak opinii” (brak 

większości kwalifikowanej za przyjęciem 

oraz przeciw niemu), a istnieją również 

państwa członkowskie, w których 

stosowanie tych produktów jest 

zabronione. Uwzględniając te czynniki, 

należy zmienić rozporządzenie (WE) 

nr 1829/2003, tak aby umożliwić 

państwom członkowskim ograniczanie 

wprowadzania do obrotu GMO oraz 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy lub zakazywanie go na całym 

swoim terytorium lub jego części, na 

podstawie powodów zgodnych z prawem 

Unii. Możliwość ta nie powinna mieć 

zastosowania do GMO przeznaczonych do 

uprawy, które są już objęte zmianami 

wprowadzonymi do dyrektywy 
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podstawie rozporządzenia (WE) 

nr 1829/2003. Możliwość ta nie powinna 

mieć zastosowania do GMO 

przeznaczonych do uprawy, które są już 

objęte zmianami wprowadzonymi do 

dyrektywy 2001/18/WE dyrektywą (UE) 

2015/412. 

2001/18/WE dyrektywą (UE) 2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Poprawka  5 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Państwa członkowskie powinny zatem 

mieć możliwość przyjmowania środków 

wprowadzających ograniczenia lub zakaz 

stosowania na całości lub części swoim 

terytorium GMO lub genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy lub 

grupy GMO lub genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy po ich 

zatwierdzeniu, pod warunkiem że środki te 

są uzasadnione na podstawie istotnych 

powodów zgodnie z prawem unijnym oraz 

są zgodne z zasadami proporcjonalności 

i niedyskryminacji pomiędzy produktami 

krajowymi i zagranicznymi, a także 
art. 34, 36 i art. 216 ust. 2 TFUE. 

(8) Państwa członkowskie powinny zatem 

mieć możliwość przyjmowania środków 

wprowadzających ograniczenia lub zakaz 

wprowadzania do obrotu na całości lub 

części swojego terytorium GMO lub 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy lub grupy GMO lub genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy po ich 

zatwierdzeniu, pod warunkiem że środki te 

są uzasadnione na podstawie powodów 

zgodnie z prawem unijnym oraz są zgodne 

z art. 34, 36 i art. 216 ust. 2 TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Poprawka  6 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinny odnosić się do stosowania, a nie 

do swobodnego przepływu i przywozu 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy. 

(9) Ograniczenia i zakazy przyjęte na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinny odnosić się do wprowadzania do 

obrotu, a nie do swobodnego przepływu 

i przywozu genetycznie zmodyfikowanej 

żywności i paszy. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Poprawka  7 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Poziom ochrony zdrowia ludzkiego 

i zdrowia zwierząt oraz ochrony 

środowiska osiągnięty dzięki procedurze 

zatwierdzania przewidzianej 

w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 

wymaga jednolitej oceny naukowej w całej 

Unii; niniejsze rozporządzenie nie 

powinno zmieniać tej sytuacji. Aby zatem 

uniknąć wszelkiego zakłócania zakresu 

kompetencji przyznanych podmiotom 

oceniającym ryzyko i zarządzającym nim 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003, państwa członkowskie nie 

powinny być uprawnione do stosowania 

powodów, które są związane z ryzykiem 

dla zdrowia i środowiska naturalnego, 

w przypadku których należy postępować 

zgodnie z procedurą ustaloną już 

w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, 

a w szczególności w art. 10, 22 i 34. 

skreślony 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Poprawka  8 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Środki państw członkowskich 

przyjmowane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinny podlegać 

procedurze kontroli i udzielania informacji 

na poziomie Unii w celu zapewnienia 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

W świetle poziomu kontroli i udzielania 

informacji przewidzianego w niniejszym 

rozporządzeniu nie jest konieczne 

dodatkowe uwzględnienie zastosowania 

dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady
15

. Zmiany 

wprowadzane do rozporządzenia (WE) 

nr 1829/2003 na mocy niniejszego 

rozporządzenia stanowią, że państwa 

członkowskie mogą ograniczyć lub 

zakazać stosowania GMO oraz 

genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy na całym swoim terytorium lub 

jego części przez cały okres 

obowiązywania zatwierdzenia, pod 

warunkiem że upłynął już określony okres 

zawieszenia, podczas którego Komisja 

i pozostałe państwa członkowskie mają 

możliwość przedstawienia uwag na temat 

proponowanych środków. Zainteresowane 

państwo członkowskie powinno zatem 

przekazać Komisji projekt tych środków co 

najmniej 3 miesiące przed ich przyjęciem, 

by umożliwić Komisji i pozostałym 

(11) Środki państw członkowskich 

przyjmowane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia powinny podlegać 

procedurze kontroli i udzielania informacji 

na poziomie Unii w celu zapewnienia 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

W świetle poziomu kontroli i udzielania 

informacji przewidzianego w niniejszym 

rozporządzeniu nie jest konieczne 

dodatkowe uwzględnienie zastosowania 

dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady
15

. Zmiany 

wprowadzane do rozporządzenia (WE) 

nr 1829/2003 na mocy niniejszego 

rozporządzenia stanowią, że państwa 

członkowskie mogą przyjąć ograniczenie 

lub zakaz wprowadzania do obrotu GMO 

oraz genetycznie zmodyfikowanej 

żywności i paszy na całym swoim 

terytorium lub jego części przez cały okres 

obowiązywania zatwierdzenia, pod 

warunkiem że upłynął już określony okres 

zawieszenia, podczas którego Komisja 

i pozostałe państwa członkowskie mają 

możliwość przedstawienia uwag na temat 

proponowanych środków. Zainteresowane 

państwo członkowskie powinno zatem 

przekazać Komisji projekt tych środków co 

najmniej 3 miesiące przed ich przyjęciem, 

by umożliwić Komisji i pozostałym 
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państwom członkowskim przedstawienie 

uwag; w tym okresie powinno ono 

powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 

tych środków. Po upływie wskazanego 

okresu zawieszenia państwo członkowskie 

powinno mieć możliwość przyjęcia 

środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 

ze zmianami uwzględniającymi uwagi 

Komisji lub pozostałych państw 

członkowskich. Państwa członkowskie 

powinny mieć prawo do zgłaszania 

Komisji środków na podstawie niniejszego 

rozporządzenia jeszcze przed 

zatwierdzeniem produktu, którego dotyczą 

te środki, tak aby ograniczenie lub zakaz 

zaczynały być skuteczne od dnia wejścia 

w życie zatwierdzenia unijnego. 

państwom członkowskim przedstawienie 

uwag; w tym okresie powinno ono 

powstrzymać się od przyjęcia i wdrożenia 

tych środków. Po upływie wskazanego 

okresu zawieszenia państwo członkowskie 

powinno mieć możliwość przyjęcia 

środków w ich pierwotnym brzmieniu lub 

ze zmianami uwzględniającymi uwagi 

Komisji lub pozostałych państw 

członkowskich. Państwa członkowskie 

powinny mieć prawo do zgłaszania 

Komisji środków na podstawie niniejszego 

rozporządzenia jeszcze przed 

zatwierdzeniem produktu, którego dotyczą 

te środki, tak aby ograniczenie lub zakaz 

zaczynały być skuteczne od dnia wejścia 

w życie zatwierdzenia unijnego. 

__________________ __________________ 

15
 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 

informacji w zakresie norm i przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących usług 

społeczeństwa informacyjnego 

(Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37). 

15 
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 

informacji w zakresie norm i przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących usług 

społeczeństwa informacyjnego 

(Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Poprawka  9 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Środki przyjęte na podstawie 

niniejszego rozporządzenia, a dotyczące 

ograniczenia lub zakazu stosowania GMO 

lub genetycznie zmodyfikowanej żywności 

i paszy, nie powinny mieć wpływu na 

stosowanie w innych państwach 

członkowskich tych produktów ani 

produktów uzyskanych w wyniku ich 

konsumpcji. Ponadto niniejsze 

rozporządzenie i środki krajowe przyjęte 

na jego podstawie powinny pozostawać 

bez uszczerbku dla wymogów prawa 

unijnego dotyczących niezamierzonej 

i przypadkowej obecności materiału 

zmodyfikowanego genetycznie w innych 

produktach i nie powinny mieć wpływu na 

stosowanie i wprowadzanie do obrotu 

produktów spełniających te wymogi. 

(13) Środki przyjęte na podstawie 

niniejszego rozporządzenia, a dotyczące 

ograniczenia lub zakazu wprowadzania do 

obrotu GMO lub genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy, nie 

powinny mieć wpływu na wprowadzanie 

do obrotu w innych państwach 

członkowskich tych produktów ani 

produktów uzyskanych w wyniku ich 

konsumpcji. Ponadto niniejsze 

rozporządzenie i środki krajowe przyjęte 

na jego podstawie powinny pozostawać 

bez uszczerbku dla wymogów prawa 

unijnego dotyczących niezamierzonej 

i przypadkowej obecności materiału 

zmodyfikowanego genetycznie w innych 

produktach i nie powinny mieć wpływu na 

stosowanie i wprowadzanie do obrotu 

produktów spełniających te wymogi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Poprawka  10 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 1829/2003 

Artykuł 34a – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

przyjmować środki ograniczające lub 

zakazujące stosowania produktów, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1, 

zatwierdzonych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, pod warunkiem że środki 

takie są: 

1. Państwa członkowskie mogą 

przyjmować środki dotyczące ograniczenia 

lub zakazu wprowadzania do obrotu 

produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 

i art. 15 ust. 1, zatwierdzonych na 

podstawie niniejszego rozporządzenia, pod 

warunkiem że środki takie są: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Poprawka  11 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 1829/2003 

Artykuł 34a – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) uzasadnione oraz oparte na istotnych 

powodach zgodnie z prawem unijnym, 

które to powody w żadnym wypadku nie 

mogą kolidować z oceną ryzyka 

przeprowadzoną na podstawie niniejszego 

rozporządzenia; 

a) uzasadnione oraz oparte na powodach 

zgodnie z prawem unijnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasady 

ostrożności; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Poprawka  12 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 1829/2003 

Artykuł 34a – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) proporcjonalne i niedyskryminacyjne. skreślona 

Or. en 

 

 


