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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom 
członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie na swoim terytorium
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0375),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0178/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
9 grudnia 2010 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli 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, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192,

Or. fr
                                               
1 Dotychczas niepublikowaną w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Z uwagi na uwzględnienie przez państwa członkowskie czynników związanych z ochroną 
fauny i flory, przeznaczeniem gruntów lub zagospodarowaniem przestrzennym, w zakresie 
których państwa członkowskie zachowują znaczne uprawnienia, niniejsze rozporządzenie 
powinno opierać się na art. 192 Traktatu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
ryzyka przed zatwierdzeniem ich 
wprowadzenia na rynek unijny. Celem tej 
procedury zatwierdzania jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony życia i 
zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska i interesów 
konsumentów, przy zagwarantowaniu 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(2) W ramach tych przepisów GMO do 
uprawy podlegają indywidualnej ocenie 
krótko- i długoterminowego ryzyka 
bezpośredniego i pośredniego przed 
zatwierdzeniem ich wprowadzenia na 
rynek unijny. Celem tej procedury 
zatwierdzania jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska 
i interesów konsumentów, przy 
zagwarantowaniu efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ lepsze stosowanie dyrektywy 2001/18 ma priorytetowe znaczenie, należy 
przypomnieć dokładny zakres istniejących wymogów prawnych dotyczących oceny ryzyka, 
jakie stanowią dla środowiska GMO. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W tym względzie Komisja powinna w 
pierwszej kolejności zadbać o to, by 
wymogi prawne mające zastosowanie do 
oceny ryzyka związanego z GMO, 
przewidziane w dyrektywie 2001/18/WE, a 
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w szczególności w załączniku II do tej 
dyrektywy, były właściwie stosowane, w 
tym przez agencje europejskie 
odpowiedzialne za przeprowadzanie takiej 
oceny, zgodnie z konkluzjami Rady ds. 
Środowiska z dnia 4 grudnia 2008 r. Aby 
zapewnić wykonanie dyrektywy 
2001/18/WE należałoby stosować 
wszystkie wymagania Rady dotyczące 
procedury ekspertyzy i zakresu oceny. 
Stosowanie tych wymogów prawnych jest 
konieczne w celu zapewnienia 
niezbędnego zaufania do oceny ryzyka 
i do instytucji odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie tej oceny. Komisja 
powinna w szczególności dopilnować, by 
przyjęto nowe wytyczne w sprawie oceny 
ryzyka związanego z GMO. Wytyczne te 
nie powinny opierać się w głównej mierze 
na zasadzie zasadniczej równorzędności 
lub na koncepcji oceny porównawczej 
bezpieczeństwa, a także powinny 
umożliwiać wyraźne określanie 
długoterminowych skutków bezpośrednich 
i pośrednich oraz wątpliwości natury 
naukowej. Komisja powinna również 
dopilnować, by procedury oceny 
gwarantowały pełne zaangażowanie 
państw członkowskich, właściwych 
organów naukowych i innych 
odpowiednich zainteresowanych stron 
oraz by poddawano ocenie zmiany w 
stosowaniu środków chwastobójczych 
wynikające ze zmodyfikowanych 
genetycznie roślin odpornych na środki 
chwastobójcze, z uwzględnieniem strategii 
krajowych mających na celu ograniczenie 
stosowania pestycydów.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowy punkt preambuły zawiera główne wymagania Rady wyrażone w konkluzjach z dnia 
4 grudnia 2008 r., które zostały przyjęte jednogłośnie.  Dotyczą one poprawy wdrażania 
oceny ryzyka określonej w dyrektywie 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Aby przywrócić zaufanie 
społeczeństwa do procesu oceny, niedopuszczalne jest sugerowanie,, że w zamian za 
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osłabienie istniejących wymogów związanych z oceną ryzyka na poziomie wspólnotowym 
państwa członkowskie będą miały większą swobodę w tym zakresie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO. Powinno to dotyczyć także 
zmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, które są wprowadzane do obrotu 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wprowadzania do obrotu 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
oraz, w szczególności, zgodnie z 
dyrektywami 2002/53/WE i 2002/55/WE. 
Środki powinny odnosić się jedynie do 
uprawy GMO, a nie do swobodnego obrotu 
i przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych w 
produktach oraz ich plonów. Podobnie nie 
powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.

(7) Państwa członkowskie powinny być 
zatem upoważnione do przyjmowania 
środków ograniczających lub zakazujących 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO na swoim terytorium lub jego części, 
i odpowiedniego zmieniania tych środków 
według uznania, na wszystkich etapach 
zatwierdzania, ponownego zatwierdzenia 
lub wycofywania z obrotu przedmiotowych 
GMO. W rzeczywistości rozpoczęcie 
uprawy jest ściśle powiązane z 
przeznaczeniem gruntów oraz z ochroną 
fauny i flory, a w odniesieniu do tych 
kwestii państwa członkowskie zachowują 
znaczne uprawnienia. Powinno to 
dotyczyć także zmodyfikowanych 
genetycznie odmian nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin, które są 
wprowadzane do obrotu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
wprowadzania do obrotu nasion i materiału 
rozmnożeniowego roślin oraz, w 
szczególności, zgodnie z dyrektywami 
2002/53/WE i 2002/55/WE. Środki 
powinny odnosić się jedynie do uprawy 
GMO, a nie do swobodnego obrotu i 
przywozu zmodyfikowanych genetycznie 
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin 
jako produktów lub zawartych w 
produktach oraz ich plonów. Podobnie nie 
powinny one wpływać na uprawę 
niezmodyfikowanych genetycznie odmian 
nasion i materiału rozmnożeniowego 
roślin, w których znajdują się przypadkowe 
lub technicznie nieuniknione ślady GMO 
zatwierdzonych w UE.
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Or. fr

Uzasadnienie

Komisja uzasadnia uciekanie się do subsydiarności i zaleceń w kwestii „współistnienia” 
zróżnicowaniem praktyk rolnych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. 
Zróżnicowanie ekosystemów i środowisk, do których uwalniane są GMO, jest porównywalne. 
Ponadto uprawa GMO dotyczy aspektów terytorialnych, w odniesieniu do których państwa 
członkowskie zachowują znaczne uprawnienia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu UE nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, i 
sytuacja ta nie może ulec zmianie.
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
innych niż te ujęte w zharmonizowanych 
przepisach UE, w których już 
przewidziano procedury pozwalające na 
uwzględnienie ryzyka dla zdrowia i 
środowiska ze strony GMO do uprawy. 
Środki te powinny być także zgodne z 
Traktatami, w szczególności jeśli chodzi o 
zasadę niedyskryminacji pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi produktami 
oraz o art. 34 i 36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności w 
ramach Światowej Organizacji Handlu. 

(8) Zgodnie z ramami prawnymi 
zatwierdzania GMO, poziom ochrony 
zdrowia ludzi/zwierząt oraz środowiska 
ustalony na szczeblu Unii nie może być 
zmieniany przez państwo członkowskie, i 
sytuacja ta nie powinna ulec zmianie. 
Jednakże państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki ograniczające lub 
zakazujące uprawy wszystkich lub 
poszczególnych GMO na całym swoim 
terytorium lub jego części ze względów 
związanych z interesem publicznym, 
będących uzupełnieniem lub różniących 
się od tych, które już zostały ocenione na 
podstawie zharmonizowanych przepisów 
Unii. Argumenty przedstawione przez 
państwa członkowskie mogą obejmować 
uwzględnienie skutków środowiskowych 
będących uzupełnieniem tych, które 
obejmuje już ocena ryzyka określona w 
części C dyrektywy 2001/18/WE, i mogą w 
związku z tym obejmować, przynajmniej 
częściowo, uwzględnienie danych 
naukowych związanych ze skutkami 
środowiskowymi na poziomie krajowym, 
lokalnym lub regionalnym na miejsca 
przyjmujące. Uzasadnienia te mogą 
również być zależne od czynników 
niezwiązanych bezpośrednio z oceną 
ryzyka, lecz z zarządzaniem ryzykiem lub z 
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innymi strategiami krajowymi. Argumenty 
przedstawione przez państwa 
członkowskie mogą również obejmować 
m.in. ryzyko wystąpienia odporności 
chwastów lub organizmów docelowych 
bądź inwazyjność rośliny. Argumenty te 
mogą również obejmować względy 
społeczno-gospodarcze, takie jak 
praktyczna możliwość wykonania i koszt 
środków przewidzianych w art. 26a 
dyrektywy 2001/18/WE w celu 
zapobieżenia niezamierzonemu 
występowaniu GMO w innych 
produktach, rozdrobnieniu terytorium, 
zmian w praktykach rolnych związanych z 
systemami własności intelektualnej lub 
cele polityki społecznej, takie jak ochrona 
różnorodności lub specyfiki praktyk 
rolnych. Środki te powinny być także 
zgodne z Traktatami, w szczególności jeśli 
chodzi o zasadę niedyskryminacji 
pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 
produktami oraz o art. 34 i 36 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również powinny być zgodne z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, w szczególności w 
ramach Światowej Organizacji Handlu.

Or. fr

Uzasadnienie

W badaniu wpływu upraw jednego lub kilku GMO o podobnych cechach charakterystycznych 
na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym wykorzystuje się zawsze, przynajmniej 
częściowo, dane naukowe, a badanie takie dotyczy aspektów środowiskowych, które mogły –
lub nie – być już przedmiotem badania na poziomie wspólnotowym. Uwzględnienie 
argumentów środowiskowych jest logiczne, daje to również państwom członkowskim 
najsolidniejsze gwarancje prawne dotyczące przyjęcia środków krajowych.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
powoływania się na inne względy niż
naukowa ocena ryzyka dla zdrowia i 
ryzyka środowiskowego w celu zakazania 
uprawy GMO na swoim terytorium. 
Ponadto jeden z celów dyrektywy 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, jakim jest umożliwienie 
Komisji rozważenia przyjęcia wiążących 
aktów prawnych na poziomie UE, nie 
mógłby być spełniony poprzez 
systematyczne notyfikacje o środkach 
państw członkowskich zgodnie z tą 
dyrektywą. Co więcej, skoro środki, które 
państwa członkowskie mogą przyjąć na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, nie 
mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. Z 
tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
członkowskie powinny być powiadamiane 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości celem 
niniejszego rozporządzenia nie jest 
harmonizacja warunków uprawy w 
państwach członkowskich, ale przyznanie 
państwom członkowskim możliwości 
powoływania się na względy będące 
uzupełnieniem tych związanych z 
naukową oceną ryzyka dla zdrowia i 
ryzyka środowiskowego lub różniące się 
od nich w celu zakazania uprawy GMO na 
swoim terytorium. Ponadto jeden z celów 
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych, jakim jest 
umożliwienie Komisji rozważenia 
przyjęcia wiążących aktów prawnych na 
poziomie UE, nie mógłby być spełniony 
poprzez systematyczne notyfikacje o 
środkach państw członkowskich zgodnie z 
tą dyrektywą. Co więcej, skoro środki, 
które państwa członkowskie mogą przyjąć 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
nie mogą dotyczyć wprowadzania GMO do 
obrotu i tym samym nie zmieniają 
warunków wprowadzania do obrotu GMO 
zatwierdzonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, procedura 
notyfikacji na mocy dyrektywy 98/34/WE 
nie wydaje się najodpowiedniejszym 
kanałem informacyjnym dla Komisji. Z 
tego względu, w drodze odstępstwa, 
wymagania dotyczące notyfikacji 
określone w dyrektywie 98/34/WE nie 
powinny mieć zastosowania. Bardziej 
odpowiednim narzędziem do informowania 
Komisji o tych środkach byłby prostszy 
system notyfikacji o środkach krajowych 
przed ich przyjęciem. W celach 
informacyjnych Komisja i państwa 
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o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

członkowskie powinny być powiadamiane 
o środkach, których przyjęcie planują inne 
państwa członkowskie, i ich uzasadnieniu, 
na miesiąc przed ich przyjęciem.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach wspólnotowej oceny ryzyka nie można zbadać wpływu danego GMO we wszystkich 
ekosystemach lub przedmiotowych środowiskach przyjmujących. Ponadto niektóre aspekty 
środowiskowe lub rolno-środowiskowe nie są badane w ramach wspólnotowej oceny ryzyka. 
Należy zatem umożliwić państwom członkowskim przedstawianie argumentów 
środowiskowych, przy czym nie podważają one koniecznie oceny przeprowadzonej na 
poziomie wspólnotowym, która nie może być wyczerpująca.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 1 a – ustęp 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
-1) W art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie podejmują
właściwe środki mające na celu 
zapobieżenie niezamierzonemu 
występowaniu GMO w pozostałych 
produktach.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ewentualna uprawa GMO nie powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla rolników 
prowadzących uprawy konwencjonalne lub ekologiczne. Obowiązkiem państw członkowskich 
powinno być podejmowanie właściwych środków mających na celu zapobieżenie 
niezamierzonemu występowaniu GMO w innych produktach, które to środki zgodnie 
z aktualnym brzmieniem art. 26a są obecnie dobrowolne. Szczególną uwagę należy poświęcić 
ewentualnym skażeniom transgranicznym.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 26 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dyrektywy 2001/18/WE wprowadza się
następujący artykuł ze skutkiem od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia:

1) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 26b „Artykuł 26b

Uprawa Uprawa
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 i 
zawierających zmodyfikowane genetycznie 
odmiany wprowadzone do obrotu zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem UE w 
zakresie wprowadzania do obrotu nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin, na 
całym swoim terytorium lub na jego części, 
pod warunkiem że:

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ograniczające lub zakazujące 
uprawy wszystkich lub poszczególnych 
GMO zatwierdzonych zgodnie z częścią C 
niniejszej dyrektywy lub z 
rozporządzeniem (WE) nr1829/2003 i 
zawierających zmodyfikowane genetycznie 
odmiany wprowadzone do obrotu zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem Unii w 
zakresie wprowadzania do obrotu nasion i 
materiału rozmnożeniowego roślin, na 
całym swoim terytorium lub na jego części, 
pod warunkiem że:

a) środki te oparte są na podstawach innych 
niż te związane z oceną niekorzystnych 
skutków dla zdrowia i środowiska, jakie 
mogą powstać na skutek zamierzonego 
uwolnienia GMO lub wprowadzenia ich do 
obrotu;

a) środki te oparte są na:

i) podstawach związanych ze skutkami 
środowiskowymi, jakie mogą powstać na 
skutek zamierzonego uwolnienia GMO lub 
wprowadzenia ich do obrotu, będących 
uzupełnieniem skutków środowiskowych 
badanych podczas oceny niekorzystnych 
skutków dla środowiska zgodnie z częścią 
C niniejszej dyrektywy; lub

ii) braku lub niewystarczającej ilości 
danych dotyczących możliwych 
niekorzystnych skutków uwolnienia GMO 
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dla terytorium państwa członkowskiego 
lub bioróżnorodności w tym państwie; lub
iii) innych podstawach, które mogą 
obejmować m.in. zmiany w praktykach 
rolnych, przeznaczenie gruntów, 
zagospodarowanie przestrzenne, skutki 
społeczno-gospodarcze, bądź na innych 
uzasadnionych czynnikach; 

oraz oraz
b) są one zgodne z Traktatami. b) są one zgodne z Traktatami.

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc 
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.”.

W drodze odstępstwa od dyrektywy 
98/34/WE państwa członkowskie, które 
zamierzają przyjąć uzasadnione środki na 
podstawie niniejszego artykułu, 
powiadamiają o tym pozostałe państwa 
członkowskie oraz Komisję na miesiąc 
przed ich przyjęciem, w celach 
informacyjnych.”.

Or. fr

Uzasadnienie

Ocena ryzyka przeprowadzona na poziomie wspólnotowym nie może być wyczerpująca. 
Ponadto brak lub niewystarczająca ilość danych dotyczących możliwych niekorzystnych 
skutków GMO dla określonych ekosystemów i środowisk przyjmujących w państwach 
członkowskich powinny być wystarczającym powodem, by umożliwić państwu 
członkowskiemu zakazanie uprawy jednego lub kilku GMO. Państwa członkowskie powinny 
również móc przedstawić inne czynniki, które mogą lub nie być związane ze skutkami dla 
środowiska.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[…] dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. fr
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UZASADNIENIE

1 – Kontekst wniosku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) 
i rozporządzenie WE nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy określają bardzo 
rygorystyczne ramy, które mają umożliwić, pod warunkiem ich prawidłowego stosowania, 
wysoki poziom ochrony życia i zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska 
naturalnego i interesów konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dyrektywa zezwala na wprowadzanie do obrotu GMO 
pod warunkiem, że przeprowadzona zostanie szczególna ocena ryzyka dla środowiska 
naturalnego, zgodnie z zasadami wymienionymi w załączniku II, na podstawie informacji 
dostarczonych przez wnioskodawcę i wyszczególnionych w załączniku III. Załącznik II 
określający zasady mające zastosowanie do przeprowadzania oceny ryzyka dla środowiska 
naturalnego wymaga uwzględnienia bezpośrednich i pośrednich, natychmiastowych 
i opóźnionych skutków oraz przeprowadzenia analizy kumulacyjnych skutków 
długoterminowych uwolnienia i wprowadzenia do obrotu GMO. Kumulacyjne skutki 
długoterminowe oznaczają skumulowane skutki wydanego zezwolenia dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego, w tym między innymi dla fauny i flory, żyzności gleby, rozkładu 
substancji organicznych obecnych w glebach, łańcuchów pokarmowych, różnorodności 
biologicznej, zdrowia ludzkiego i zagadnień związanych z opornością na antybiotyki.

W załącznikach II i III do dyrektywy określa się konieczność przeprowadzania badań 
dotyczących warunków uwalniania i dotyczących środowiska przyjmującego, pociągających 
za sobą dogłębną analizę środowisk przyjmujących, w których przewiduje się uprawy GMO, 
a także informacje na temat wzajemnego oddziaływania między GMO a środowiskiem.

W załącznikach III – VII wymaga się informacji na temat planów monitorowania, kontroli, 
postępowania z odpadami i reagowania na wypadek zagrożenia, obejmujących techniki 
monitorowania, ograniczenia dotyczące uwalniania, postępowanie z odpadami i przede 
wszystkim plany reagowania na wypadek zagrożenia, które umożliwiają wprowadzenie 
metod odkażania dotkniętych obszarów, izolacji obszaru dotkniętego rozprzestrzenianiem, 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia 
niepożądanych skutków.

Ponadto art. 19 („Zezwolenie”) dyrektywy 2001/18/WE stanowi, że jeżeli wydano zezwolenie 
na wprowadzenie danego GMO do obrotu, może on być stosowany bez dodatkowego 
zgłoszenia tylko pod warunkiem i tylko przy ścisłym stosowaniu się do specyficznych 
warunków stosowania oraz środowisk i/lub regionów geograficznych określonych 
w zezwoleniu.

2 – Cele wniosku Komisji

Wniosek ten złożono w atmosferze ciągłego sprzeciwu europejskiej opinii publicznej wobec 
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uwalniania GMO i ich stosowania w rolnictwie. Zgodnie z opublikowanym w październiku 
2010 r. ostatnim badaniem Eurobarometru dotyczącym tej kwestii 61% Europejczyków 
uważa, że „żywność zmodyfikowana genetycznie budzi w nich niepokój” i taki sam odsetek 
(61%) ankietowanych nie zgadza się z myślą, że należy wspierać rozwój żywności 
zmodyfikowanej genetycznie. Jedynie 21% ankietowanych zgadza się (w porównaniu z 58% 
przeciw) z twierdzeniem, że „żywność zmodyfikowana genetycznie jest bezpieczna dla 
przyszłych pokoleń”. Niecała jedna czwarta Europejczyków (23%) zgadza się z myślą, że 
„żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego” . 
Ponad 53% jest przeciwna temu twierdzeniu (jedna czwarta udzieliła odpowiedzi 
„nie wiem”). W żadnym państwie nie ma sytuacji, w której większość ankietowanych 
zgadzałaby się z twierdzeniem, że „żywność zmodyfikowana genetycznie jest dobra dla 
gospodarki krajowej”.

Brak zaufania europejskiej opinii publicznej do GMO wykorzystywanych w rolnictwie jest 
przede wszystkim związany z brakiem poważnego stosowania dyrektywy 2001/18/WE. 
W rzeczywistości wnioskodawcy nie prowadzą przewidzianych badań, niezależnie od tego 
czy są to badania dotyczące skutków długoterminowych, wcześniejsze badania dotyczące 
środowisk przyjmujących czy też badanie dotyczące uwzględniania skutków społeczno-
gospodarczych.

Wymogi dyrektywy w zakresie oceny ryzyka nie są przestrzegane, a źródłem niedociągnięć 
w jej wdrażaniu jest sprzeciw wielu państw członkowskich wobec rozpoczynania upraw 
GMO na ich terytoriach. Należy tutaj przypomnieć, że rozpoczynanie upraw i uwalnianie 
roślin transgenicznych na danym terytorium są kwestią odrębną w stosunku do kwestii 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i spożywania czy swobodnego przepływu towarów, 
których niniejszy wniosek nie dotyczy.

W konkluzjach przyjętych jednogłośnie w dniu 4 grudnia 2008 r. Rada wezwała do 
ulepszenia oceny oddziaływania na środowisko i systemu monitorowania. Rada zwróciła 
uwagę, że mandat, który Komisja udzieliła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), obejmuje szczegółową ocenę długoterminowego wpływu roślin 
zmodyfikowanych genetycznie na środowisko oraz rozszerzenie zakresu szczegółowej oceny 
ryzyka.

Zgodnie z prawem Rada domaga się w szczególności uwzględnienia potencjalnego wpływu 
roślin zmodyfikowanych genetycznie na środowiska przyjmujące, spisu obszarów 
geograficznych Unii Europejskiej, na których możliwe jest uwolnienie roślin 
zmodyfikowanych genetycznie, i wyboru metod umożliwiających ocenę potencjalnego 
oddziaływania w dłuższej perspektywie, w tym metod eksperymentalnych. Rada zażądała 
również bardziej restrykcyjnej definicji kryteriów i wymogów niezbędnych dla oceny roślin 
zmodyfikowanych genetycznie, mając na uwadze konieczność zapewnienia spójności między 
ocenami ryzyka, jakie stanowią rośliny zmodyfikowane genetycznie wytwarzające substancje 
czynne, o których mowa w dyrektywie 91/414/WE, a ocenami odpowiednich środków 
ochrony roślin. 

Rada zażądała także prowadzenia przez podmioty posiadające zezwolenie systematycznego
i intensywnego monitorowania oraz publikowania jego wyników w celu wykrywania 
potencjalnych niepożądanych skutków przewidzianych w dyrektywie. Działania związane 
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z monitorowaniem miały zostać rozpoczęte, a wyniki tych działań miały zostać przekazane 
Komisji i udostępnione ogółowi społeczeństwa. Tymczasem jak na razie nie przeprowadzono 
żadnego wiarygodnego badania monitorującego i nie wprowadzono systemów kontroli.

Rada zwróciła się również o przedstawienie sprawozdania dotyczącego wdrażania dyrektywy 
obejmującego m.in. ocenę społecznych i gospodarczych skutków zamierzonego uwalniania i 
wprowadzania do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie, tak aby możliwe było 
przedstawienie sprawozdania do czerwca 2010 r.

Rada zażądała także poprawy funkcjonowania EFSA. Wyjaśniono wówczas, że państwa 
członkowskie mogłyby zwiększyć swoje możliwości w zakresie wydawania opinii na temat 
dodatkowych informacji przekazywanych przez wnioskodawcę; że należy stworzyć szeroką 
sieć organów naukowych; że niezbędna jest możliwość rozpoznawania i omawiania 
potencjalnych źródeł rozbieżności między opiniami naukowymi; że zagrożenia powinny być 
przedmiotem systematycznych i niezależnych badań oraz że niezależni naukowcy powinni 
mieć dostęp do wszelkich odpowiednich dokumentów.  Tymczasem przeprowadzonych 
zostało niewiele niezależnych ocen ryzyka. Ponadto w sytuacji oczywistego konfliktu 
interesów reforma procedur ekspertyzy EFSA się jest zaplanowana, ale nie została jeszcze 
przeprowadzona.

W konsekwencji wyrażona przez niektóre państwa członkowskie niechęć wydaje się być 
w pełni uzasadniona niespójnością i niedociągnięciami w skutecznym stosowaniu dyrektywy 
2001/18/WE i w związku z tym rozporządzenia nr 1829/2003.

Ważne jest zatem przede wszystkim wejście w fazę skutecznego stosowania istniejących 
aktów prawnych w zakresie oceny ryzyka.

3 – Aspekty prawne wniosku

W tym kontekście wniosek Komsiji w sprawie rozporządzenia, który zmierza do nadania 
państwom członkowskim uprawnień w odniesieniu do wykorzystania swoich terytoriów do
celów uprawy GMO, dąży do osiągnięcia pożądanego celu. Powinien on być połączony 
z opracowaniem nowych wytycznych w sprawie oceny ryzyka dla zdrowia i środowiska, 
które koniecznie muszą umożliwiać skuteczne stosowanie zasad ustanowionych w dyrektywie 
2001/18/WE i załączniku II do tejże dyrektywy. Wniosek musi być rozpatrywany również 
w świetle art. 19 ust. 1 dyrektywy, który przewiduje określenie specyficznych warunków 
stosowania, w odniesieniu do których państwa członkowskie powinny być bardziej 
wymagające.

Przede wszystkim brzmienie wniosku dotyczącego rozporządzenia nie może ograniczać się do 
negatywnej definicji podstaw, na które mogą powołać się państwa członkowskie. Służby 
prawne Rady i Parlamentu wyraziły w swoich opiniach poważne wątpliwości co do legalności 
środków krajowych, które mogłyby być podejmowane przez państwa członkowskie w oparciu 
o przesłanki całkowicie odbiegające od kwestii związanych ze środowiskiem, takie jak 
moralność publiczna, porządek publiczny czy etyka. Ponadto nadszedł czas, by przyznać, że 
prowadzona na poziomie wspólnotowym ocena ryzyka dla środowiska nie może być 
wyczerpująca zważywszy na różnorodność ekosystemów europejskich i różnorodność 
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możliwego bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania.

Z myślą o poszanowaniu rynku wewnętrznego i ocen wspólnotowych – pod warunkiem że 
niezbędne reformy pozwolą odzyskać wiarygodność panelu zajmującego się GMO w EFSA –
podstawy, na które powołują się państwa członkowskie, muszą pozostać uzupełnieniem dla 
podstaw podlegających ocenie prowadzonej przez EFSA. Jednak argumenty, na które 
powołują się państwa członkowskie, nie mogą wobec tego wykluczać względów 
środowiskowych lub rolno-środowiskowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym i/lub 
regionalnym, które nie były przedmiotem oceny wspólnotowej. Argumenty, na które 
powołują się państwa członkowskie, będą siłą rzeczy opierały się przynajmniej częściowo na 
danych naukowych bez względu na to, czy dotyczą wpływu na środowisko czy innego 
wpływu.

Rozróżnienie, jakie w swoim uzasadnieniu Komisja wprowadza między oceną naukową, 
zapewnianą na poziomie wspólnotowym, z jednej strony, a argumentami całkowicie 
niezwiązanymi z debatą naukową na temat oddziaływania na środowisko, z drugiej strony, 
jest uproszczeniem i nie uwzględnia złożoności powiązań między oceną ryzyka 
a zarządzaniem ryzykiem. Rozróżnienie to pomija również fakt, że nieuwzględnianie 
wątpliwości natury naukowej, które jednak przewidziane jest w aktach prawnych, może 
stanowić utrudnienie w podejmowaniu właściwych decyzji w kwestiach zarządzania 
ryzykiem, a nawet w stosowaniu zasady ostrożności. Bez względu na to czy są to skutki 
stosowania środka chwastobójczego przeznaczonego dla danej genetycznie zmodyfikowanej 
rośliny odpornej na ten środek, skutki zmiany w praktykach rolnych wynikającej ze 
stosowania GMO lub ryzyko wystąpienia odporności szkodników na toksynę Bt w danym 
regionie, wszystkie te aspekty wymagają oceny danych naukowych – lub ich 
niewystarczającej ilości – związanych z wpływem na środowisko.

W kwestii skażenia rolnictwa konwencjonalnego lub ekologicznego powodowanego 
uprawami GMO, nazywanego również „współistnieniem”, Komisja zawsze uzasadniała swoją 
odmowę przyjęcia aktów prawnych na poziomie Wspólnoty różnorodnością praktyk rolnych, 
klimatu i położenia geograficznego pomiędzy państwami członkowskimi i w obrębie samych 
państw. Różnorodność ta dotyczy również ekosystemów i środowisk przyjmujących i zgodnie 
z tym założeniem jest uzasadnieniem stosowania zasady subsydiarności w odniesieniu do 
uprawy GMO.

Aby położyć kres nieprowadzeniu badań, mimo iż przepisy prawne ich wymagają, należy 
zwiększyć uprawnienia państw członkowskich w przypadku braku istotnych elementów 
w odniesieniu do oddziaływania na poziomie krajowym, regionalnym i/lub lokalnym. Należy 
szanować prawa państw członkowskich w zakresie wykorzystania ich własnych terytoriów, 
co podlega zasadzie subsydiarności i co w niczym nie zagraża zasadom dotyczącym rynku 
wewnętrznego ani swobodnego przepływu dóbr i towarów na terytorium Unii.

Wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, o którym mowa zarówno 
w dyrektywie 2001/18/WE, jak i innych aktach prawnych, można osiągnąć tylko wtedy, jeżeli 
państwa członkowskie będą mogły – w sposób skuteczny i z uwzględnieniem specyfiki 
swoich terytoriów, stosowanych w tych państwach metod agronomicznych i wyborów 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – dysponować wszelkimi niezbędnymi 
badaniami dotyczącymi środowiska przyjmującego, z jednej strony, i warunków planów 
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monitorowania, z drugiej strony.

Środki podejmowane przez państwa członkowskie muszą także mieć zastosowanie do danego 
GMO lub w stosownych przypadkach do grupy GMO o podobnych cechach 
charakterystycznych, a nie do wszystkich GMO. Środki te będą musiały być uzasadnione. 
Ponadto ewentualna uprawa GMO nie powinna pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla 
rolników prowadzących uprawy konwencjonalne lub ekologiczne. Obowiązkiem państw 
członkowskich powinno być zatem podejmowanie właściwych środków mających na celu 
zapobieżenie występowaniu GMO w innych produktach. Szczególną uwagę należy poświęcić 
ewentualnym skażeniom transgranicznym.


