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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0920)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0031/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 7 ustęp 3 część wprowadzająca (dyrektywa 2001/18/WE)

-(1) Art. 7 ust. 3 część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzję w sprawie każdej propozycji 
podejmuje Komisja. Decyzję podejmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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30 ust. 3, ponieważ ma ona na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie. Decyzja ta ustali minimalny 
zakres informacji technicznych 
wymienionych w załączniku III, które 
będą konieczne do oceny wszelkich 
możliwych do przewidzenia zagrożeń 
wynikających z uwolnienia, w 
szczególności:”

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 18 ustęp 1 (dyrektywa 2001/18/WE)

(1a) Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zgłoszenia i utrzymania 
sprzeciwu przez właściwy organ lub 
Komisję zgodnie z art. 15, 17 i 20, decyzja 
zostaje przyjęta i opublikowana w terminie 
120 dni. Decyzja ta zawiera takie same 
informacje jak wymienione w art. 19 ust. 
3. Decyzję podejmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3, 
ponieważ ma ona na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie.
Do celów obliczania 120-dniowego okresu 
nie będzie się uwzględniać jakichkolwiek 
okresów, podczas których Komisja 
oczekuje na informacje, jakich zażądała 
od zgłaszającego, lub zasięga opinii 
Komitetu Naukowego, o którą poprosiła 
zgodnie z art. 28. Komisja umotywuje 
każde żądanie dodatkowych informacji i 
powiadamia o takim żądaniu właściwe 
władze. Czas oczekiwania Komisji na 
opinię Komitetu Naukowego nie 
przekracza 90 dni.
Nie będzie uwzględniany czas potrzebny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
działania zgodne z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 
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30 ust. 3.”

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 21 ustęp 3 (dyrektywa 2001/18/WE)

(2a) Art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku produktów 
przeznaczonych do bezpośredniego 
przetwarzania ust. 1 nie ma zastosowania 
do ilości śladowych zatwierdzonych GMO 
w stosunku nieprzekraczającym 0,9 % lub 
niższych progów, pod warunkiem że te 
ilości śladowe są uboczne lub 
nieuniknione technicznie.
Komisja ustala progi, o których mowa w 
powyższym akapicie. Środki te, mające na 
celu zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3”.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)

Artykuł 23 ustęp 2 (dyrektywa 2001/18/WE)

(2b) Art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzję w tej sprawie podejmuje się w 
terminie do 60 dni zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3, ponieważ ma ona 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie. Do celów obliczania 60-
dniowego okresu nie będzie się 
uwzględniać jakiegokolwiek okresu, w 
którym Komisja oczekuje na informacje, 
jakich zażądała od zgłaszającego, lub 
zasięga opinii Komitetu(-ów) 
Naukowego(-ych), o którą poprosiła.   
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Okres oczekiwania Komisji na opinię 
Komitetu(-ów) Naukowego(-ych) nie 
będzie przekraczał 60 dni.
Nie będzie też uwzględniany czas 
potrzebny Parlamentowi Europejskiemu 
lub Radzie na działania zgodne z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą ustanowioną w art. 30 ust. 3.”

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)

Artykuł 26 ustęp 2 (dyrektywa 2001/18/WE)

(2c) Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunki wprowadzenia w życie ust. 1 
zostaną, bez powielania lub rozbieżności z 
dotychczas obowiązującymi przepisami 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego etykietowania, ustalone 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
30 ust. 3, ponieważ mają one na celu 
zmianę elementów innych niż istotne tej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie.
Zostaną wówczas uwzględnione, gdzie 
właściwe, zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym przepisy państw 
członkowskich dotyczące etykietowania.”

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Załącznik II część wprowadzająca ustęp 1 (dyrektywa 2001/18/WE)

(4a) Załącznik II część wprowadzająca 
ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy załącznik zawiera ogólny opis 
celów, koniecznych elementów oraz 
ogólnych zasad i metodologii, których 
należy przestrzegać podczas dokonywania 
oceny ryzyka dla środowiska naturalnego 
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określonej w art. 4 i 13. Ich 
uzupełnieniem będą noty przewodnie, 
które mają zostać opracowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3, 
ponieważ mają one na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie.
Wskazówki te zostaną opracowane w 
terminie do dnia 17 października 2002 r.”.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 B (nowy)

Załącznik IV część wprowadzająca (dyrektywa 2001/18/WE)

(4b) Załącznik IV część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy Załącznik zawiera ogólny opis 
dodatkowych informacji, które należy 
dostarczyć w przypadku zgłoszenia 
wprowadzenia do obrotu oraz informacji 
zgodnych z wymaganiami dotyczącymi 
etykietowania GMO wprowadzanych do 
obrotu w charakterze lub w składzie 
produktów, a także GMO zatwierdzonych 
na mocy art. 2 ust. 4 akapit drugi. 
Załącznik zostanie uzupełniony 
wskazówkami dotyczącymi m.in. opisu 
przeznaczenia produktu; mają one zostać 
przygotowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3, ponieważ mają one 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie. Etykietowanie organizmów 
objętych wyjątkami zgodnie z art. 26 
zostanie ustalone na podstawie 
odpowiednich zaleceń i ograniczeń 
dotyczących ich stosowania:”

Poprawka 8
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ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 C (nowy)
Załącznik VII część wprowadzająca (dyrektywa 2001/18/WE)

(4c) Załącznik VII część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy Załącznik opisuje ogólne 
warunki i cele, które należy osiągnąć oraz 
zasady ogólne, którymi należy się 
kierować przy opracowywaniu planu 
monitorowania określonego w art. 13 ust. 
2, art. 19 ust. 3 i art. 20. Zostanie on 
uzupełniony wytycznymi, które mają 
zostać opracowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 30 ust. 3, ponieważ mają one 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie.

UZASADNIENIE

Długoterminowe skutki technologii GMO są nadal nieznane. Informacje naukowe są 
sprzeczne, a wiele ludzi obawia się ewentualnego niebezpieczeństwa i ryzyka. Z drugiej 
strony stosowanie GMO przy właściwym sprawowaniu kontroli może przyczynić się do 
wydajniejszej produkcji żywności i innych dóbr. Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie, która 
ma już sześć lat, jest ważnym dokumentem prawnym. Dyrektywa obejmuje doświadczalne 
uwalnianie GMO do środowiska, inaczej mówiąc, wprowadzanie GMO do środowiska w 
celach doświadczalnych (np. uprawa doświadczalna), wprowadzanie GMO do obrotu 
(produkty zawierające GMO lub składające się z nich), takie jak uprawa, przywóz lub 
przetwarzanie na produkty przemysłowe.

Istnieje jednak konieczność szerszej kontroli technologii GMO, a Parlament Europejski - jako 
demokratycznie wybrany organ 27 państw członkowskich - powinien uzyskać ważną rolę 
przy prowadzeniu tej kontroli. Dlatego bardzo ważne jest wykorzystanie nowej procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą przy dostosowywaniu dyrektywy 2001/18/WE w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Wniosek Komisji zmierza w dobrym kierunku, lecz powinien zostać on wzmocniony.
Wszystkie wymienione odpowiednie artykuły należy szczegółowo przeanalizować w celu 
dostosowania ich do nowej procedury połączonej z kontrolą.

Sprawozdawca jest przekonany, że tylko demokratyczna i publiczna kontrola GMO może 
zapewnić właściwe wykorzystanie tej technologii i oddalić niepokoje dotyczące ewentualnego 
ryzyka, a Parlament Europejski jest właściwym forum do prowadzenia takiej kontroli.


