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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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0912)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37, 95 i 152 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0027/2007),

– 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 przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 3 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

2. W miarę potrzeb środki do celów 
określenia, czy dany rodzaj żywności 
wchodzi w zakres niniejszej sekcji mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez 
jego uzupełnienie są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 4.

2. W miarę potrzeb środki do celów 
określenia, czy dany rodzaj żywności 
wchodzi w zakres niniejszej sekcji są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 35 ust. 3, ponieważ mają one 
na celu zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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uzupełnienie.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 5 ustęp 7 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

1a) Art. 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja, po uprzednim zasięgnięciu 
opinii Urzędu, ustanawia przepisy 
wykonawcze do stosowania przepisów 
niniejszego artykułu wraz z zasadami 
dotyczącymi przygotowania i złożenia 
wniosku. Środki te, mające na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 35 
ust. 3”.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B (nowy)

Artykuł 8 ustęp 8 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

1b) Art. 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Komisja przyjmuje szczegółowe zasady 
wdrażania przepisów niniejszego artykułu. 
Środki te, mające na celu zmianę mniej 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 35 ust. 3”.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 C (nowy)

Artykuł 11 ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

1c) Art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja, po uprzednim zasięgnięciu 
opinii Urzędu, może ustanowić przepisy 
wykonawcze do stosowania przepisów 
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niniejszego artykułu wraz z zasadami 
dotyczącymi przygotowania i złożenia 
wniosku. Środki te, mające na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3”.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 12 ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

4. Ustanowić można właściwe, niższe 
progi, w szczególności w odniesieniu do 
środków spożywczych zawierających lub 
składających się z GMO lub w celu 
uwzględnienia postępu naukowego i 
technologicznego. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 4.

4. Ustanowić można właściwe, niższe 
progi, w szczególności w odniesieniu do 
środków spożywczych zawierających lub 
składających się z GMO lub w celu 
uwzględnienia postępu naukowego i 
technologicznego. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 14 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

2a) Art. 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja może przyjąć szczegółowe 
przepisy wykonawcze dotyczące niniejszej 
sekcji, m.in. w odniesieniu do środków 
potrzebnych operatorom do spełnienia 
wymogów etykietowania. Środki te, 
mające na celu zmianę mniej istotnych 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 35 ust. 3.
2. Komisja może przyjąć specjalne zasady 
dotyczące informacji podawanych przez 
zakłady zbiorowego żywienia 
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dostarczające posiłki konsumentom 
końcowym. Środki te, mające na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.
W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji 
zakładów zbiorowego żywienia zasady te 
mogą obejmować dostosowanie wymogów 
art. 13 ust. 1 lit. e).”

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 15 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

2. W miarę potrzeb środki do celów 
określenia, czy dany rodzaj żywności
wchodzi w zakres niniejszej sekcji, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez 
jego uzupełnienie są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 4.

2. W miarę potrzeb środki do celów 
określenia, czy dany rodzaj paszy wchodzi 
w zakres niniejszej sekcji są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3, 
ponieważ mają one na celu zmianę mniej 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 17 ustęp 7 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

3a) Art. 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja, po uprzednim zasięgnięciu 
opinii Urzędu, ustanawia przepisy 
wykonawcze do stosowania przepisów 
niniejszego artykułu wraz z zasadami 
dotyczącymi przygotowania i złożenia 
wniosku. Środki te, mające na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 35 
ust. 3”.
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Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 B (nowy)

Artykuł 20 ustęp 8 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

3b) Art. 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Komisja przyjmuje szczegółowe zasady 
wdrażania przepisów niniejszego artykułu. 
Środki te, mające na celu zmianę mniej 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 35 ust. 3”.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 C (nowy)

Artykuł 23 ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

3c) Art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja, po uprzednim zasięgnięciu 
opinii Urzędu, może ustanowić przepisy 
wykonawcze do stosowania przepisów 
niniejszego artykułu wraz z zasadami 
dotyczącymi przygotowania i złożenia 
wniosku. Środki te, mające na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 35 
ust. 3”.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 24 ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

2. Środki służące do ustanowienia 
odpowiednich niższych progów, w 
szczególności w odniesieniu do pasz 
zawierających GMO lub składających się z 
nich, lub do uwzględnienia postępu 
naukowego i technologicznego, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 

2. Środki służące do ustanowienia 
odpowiednich niższych progów, w 
szczególności w odniesieniu do pasz 
zawierających GMO lub składających się z 
nich, lub do uwzględnienia postępu 
naukowego i technologicznego, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
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uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 4.

35 ust. 3, ponieważ mają one na celu 
zmianę mniej istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Artykuł 26 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

4a) Art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Komisja może przyjąć szczegółowe 
przepisy wykonawcze dotyczące niniejszej 
sekcji, m.in. w odniesieniu do środków 
potrzebnych operatorom do spełnienia 
wymogów etykietowania. Środki te, 
mające na celu zmianę mniej istotnych 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 35 ust. 3”.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 35 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003)

(6) W art. 35 ust. 3 i 4 otrzymują
brzmienie:

6) Art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

„3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 
decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.”

4. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4, art. 5 lit. 
b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), 
ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 
1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa 
miesiące, miesiąc i dwa miesiące.”
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