
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 maja 2006 r.

zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium
szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810
wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą

2002/53/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1795)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2006/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków
roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2002/53/WE Komisja
opublikowała w serii C Dziennika Urzędowego Unii Euro-
pejskiej z dnia 17 września 2004 r. wykaz siedemnastu
genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy
pochodzących z genetycznie zmodyfikowanego orga-
nizmu MON 810, w 13. dodatku do 22. pełnego
wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin
rolniczych (2).

(2) Na mocy art. 16 ust. 1 wymienionej dyrektywy państwa
członkowskie powinny zapewnić, by począwszy od
publikacji, o której mowa w art. 17, materiał siewny
odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub
zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom tej dyrek-
tywy nie podlegał żadnym ograniczeniom rynkowym
w odniesieniu do odmiany.

(3) Artykuł 7 ust. 4 wymienionej dyrektywy stanowi, że
odmiany zmodyfikowane genetycznie mogą być zatwier-
dzane do włączenia do krajowego rejestru tylko po
zatwierdzeniu do sprzedaży zgodnie z dyrektywą
90/220/EWG (3), zastąpioną dyrektywą 2001/18/WE (4),
która przewiduje ocenę zagrożenia genetycznie zmodyfi-
kowanych organizmów dla zdrowia człowieka
i środowiska.

(4) Decyzją Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r.
dotyczącą wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej
genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON 810)
zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (5) postano-
wiono, że należy udzielić zgody na wprowadzenie do
obrotu tego produktu. Dnia 3 sierpnia 1998 r. władze
francuskie wyraziły zgodę na wprowadzenie tego
produktu do obrotu.

(5) Dnia 31 marca 2005 r. Komisja otrzymała złożony przez
Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący zakazu stoso-
wania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego
pochodzącego z siedemnastu genetycznie zmodyfikowa-
nych odmian kukurydzy linii MON 810, na podstawie
art. 16 ust. 2 dyrektywy 2002/53/WE. Dnia 24 czerwca
2005 r. został przesłany zmieniony wniosek, uściślający,
że opiera się on na art. 16 ust. 2 lit. b). Dnia 9 grudnia
2005 r. Polska powiadomiła Komisję, że wniosek nie
dotyczy odmiany Novelis, o której jest mowa
w pierwotnym wniosku. Polska sprecyzowała również,
że wniosek dotyczący pozostałych odmian składany jest
na czas nieokreślony.

(6) Z dostępnych informacji wynika, że szesnaście przedmio-
towych odmian nie nadaje się do uprawy w żadnej części
Polski ze względu na zbyt wysokie poziomy wczesności
dojrzewania, o wskaźniku FAO wynoszącym co najmniej
350 lub o podobnym poziomie wczesności. Warunki
klimatyczne oraz czynniki wpływające na uprawę
stanowią stałą przeszkodę dla uprawy tych odmian
w Polsce.

(7) W obliczu powyższego wniosek Rzeczypospolitej
Polskiej powinien zostać rozpatrzony pozytywnie na
podstawie art. 16 ust. 2 lit. b) w odniesieniu do przed-
miotowych szesnastu genetycznie zmodyfikowanych
odmian kukurydzy.

(8) W celu umożliwienia Komisji powiadomienia pozosta-
łych państw członkowskich oraz zaktualizowania Wspól-
nego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych,
ustanowionego w dyrektywie 2002/53/WE, należy zobo-
wiązać Polskę do powiadomienia Komisji o skorzystaniu
z zezwolenia przyznanego na podstawie niniejszej
decyzji.
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. C 232 A z 17.9.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15.
(4) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona

rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24). (5) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 32.



(9) Rzeczpospolita Polska złożyła podobny wniosek doty-
czący odmian kukurydzy, które nie są genetycznie
zmodyfikowane. W związku z tym, że tego rodzaju
wnioski rozpatrywane są na podstawie innej procedury,
wniosek ten będzie przedmiotem osobnej decyzji.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zezwala się Rzeczypospolitej Polskiej na wprowa-
dzenie zakazu stosowania na całym terytorium szesnastu gene-
tycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy wymienionych
w 13. dodatku do 22. pełnego wydania Wspólnego katalogu
odmian gatunków roślin rolniczych i wymienionych
w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W celu umożliwienia Komisji powiadomienia pozostałych
państw członkowskich Rzeczpospolita Polska powiadamia
Komisję o terminie rozpoczęcia korzystania z zezwolenia przy-
znanego na podstawie art. 1.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

1. Aliacan BT

2. Aristis BT

3. Bolsa

4. Campero BT

5. Cuartal BT

6. DK 513

7. DKC6550

8. DKC6575

9. Elgina

10. Gambier BT

11. Jaral BT

12. Lévina

13. Olimpica

14. PR32P76

15. PR33P67

16. Protect
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