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Dnia 4 września 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 8 września 2006 r. Sprawozdawcą był Franco CHIRIACO.

Mając na względzie odnowienie składu Komitetu, Zgromadzenie Plenarne postanowiło przeprowadzić głoso-
wanie nad niniejszą opinią na sesji plenarnej w październiku i zgodnie z art. 20 regulaminu wewnętrznego
wyznaczyło Franca CHIRIACA na sprawozdawcę generalnego.

Na 430. sesji plenarnej w dniu 26 października 2006 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął
97 głosami — 3 osoby wstrzymały się od głosu — następującą opinię:

1. Wprowadzenie

1.1 Celem niniejszego wniosku jest skodyfikowanie dyrek-
tywy Rady 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie
zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie. Nowa dyrektywa zastąpi włączone do niej akty.
Niniejszy wniosek całkowicie zachowuje treść kodyfikowanych
aktów, zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich
formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania kodyfikacji.

2. Uwagi ogólne

2.1 Komitet uważa za niezwykle użyteczne zebranie w jednej
dyrektywie wszystkich aktów normatywnych dotyczących tej
kwestii. Mając na względzie cel związany ze społeczeństwem
obywatelskim w Europie, Komitet podziela stanowisko Komisji
uznające za ważne upraszczanie prawodawstwa wspólnotowego
i czynienie go zrozumiałym, bardziej przejrzystym i dostępnym
dla przeciętnego obywatela, otwierającym przed nim nowe
możliwości i umożliwiającym mu korzystanie z konkretnych
uprawnień, które takie prawodawstwo mu przyznaje.

2.2 Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludz-
kiego oraz środowiska naturalnego należy przedsięwziąć
wszelkie środki zapewniające optymalne wykorzystanie biotech-
nologii szczególnie w odniesieniu do żywności przeznaczonej

dla ludzi, a wszystkie zastosowania mikroorganizmów zmodyfi-
kowanych genetycznie (GMMO) powinny mieć ograniczony
charakter w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych
skutków.

2.3 Komitet podkreśla, że kontrola GMMO może okazać się
nieskuteczna, jeżeli nie będzie prowadzona w sposób jednolity
we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty, gdyż
wykorzystywanie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych stwarza ryzyko ich przenoszenia poza granice danego
kraju.

2.4 Przypominając, że „mikroorganizm zmodyfikowany
genetycznie” (GMMO) oznacza „mikroorganizm, w którym
materiał genetyczny został zmieniony w taki sposób, jaki nie
zachodzi naturalnie”, Komitet zgadza się z podejściem Komisji
do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania
awariom i kontroli emisji.

2.5 Komitet upewnił się, że przedmiotowa kodyfikacja nie
powoduje żadnej merytorycznej zmiany w przepisach, które
konsoliduje i służy wyłącznie przedstawieniu prawodawstwa
wspólnotowego w sposób zrozumiały i przejrzysty. Całkowicie
zgadzając się z tym celem i uwzględniając powyższe zapew-
nienie, Komitet wyraża poparcie dla przedmiotowego wniosku.

Bruksela, 26 października 2006 r.
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