
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 298/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37, 95 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerw-
ca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania upraw-
nień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż
istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedu-
rą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi po-
przez usunięcie niektórych z tych elementów lub
uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zasto-
sowanie do aktów prawnych już obowiązujących, przyję-
tych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251
Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia do określenia, czy
dany rodzaj żywności lub paszy wchodzi w zakres rozpo-
rządzenia (WE) nr 1829/2003, do obniżenia progu doty-
czącego etykietowania przypadkowego lub technicznie
nieuniknionego występowania materiału, który zawiera
organizmy genetycznie zmodyfikowane, składa się z nich
lub jest z nich wyprodukowany, jak również przypadko-
wego lub technicznie nieuniknionego występowania gene-
tycznie zmodyfikowanego materiału, który uzyskał
pozytywną ocenę ryzyka w odniesieniu do żywności i pa-
szy, oraz do przyjęcia środków dotyczących niektórych
wymagań w zakresie etykietowania i informacji, ciążących
na operatorach i zakładach zbiorowego żywienia. Ponie-
waż środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003, między innymi poprzez jego uzupełnienie
nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą
zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączo-
ną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 powinno zatem zo-
stać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W niezbędnych przypadkach środki mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporzą-
dzenia poprzez jego uzupełnienie i określające, czy dany ro-
dzaj żywności wchodzi w zakres niniejszej sekcji, są
przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

2) artykuł 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnie-
nie i ustanawiające właściwe, niższe progi, w szczególności
w odniesieniu do środków spożywczych zawierających lub
składających się z GMO, lub w celu uwzględnienia postępu
naukowego i technologicznego, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 35 ust. 3.”;

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.

(3) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006,
s. 99).

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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3) artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Środki wykonawcze

1. Komisja może przyjąć następujące środki:

— środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów
właściwych organów określonych w art. 12 ust. 3,

— środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów
etykietowania przewidzianych w art. 13,

— szczególne przepisy dotyczące informacji podawanych
przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające posił-
ki konsumentom końcowym. W celu uwzględnienia
szczególnej sytuacji zakładów zbiorowego żywienia za-
sady te mogą obejmować dostosowanie wymogów
art. 13 ust. 1 lit. e).

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż is-
totne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez
jego uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35
ust. 3.

2. Ponadto zgodnie z procedurą regulacyjną, o której
mowa w art. 35 ust. 2, mogą zostać uchwalone szczegółowe
przepisy mające na celu ułatwienie jednolitego stosowania
art. 13.”;

4) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W niezbędnych przypadkach środki mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporzą-
dzenia poprzez jego uzupełnienie i określające, czy dany ro-
dzaj paszy wchodzi w zakres niniejszej sekcji, przyjmowane
są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

5) artykuł 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnie-
nie i ustanawiające właściwe, niższe progi, w szczególności
w odniesieniu do pasz zawierających GMO lub składających
się z nich, lub uwzględniające postęp naukowy i technolo-
giczny, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną po-
łączoną z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

6) artykuł 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

Środki wykonawcze

1. Komisja może przyjąć następujące środki:

— środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów
właściwych organów określonych w art. 24 ust. 3,

— środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów
etykietowania przewidzianych w art. 25.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż is-
totne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.

2. Ponadto zgodnie z procedurą regulacyjną, o której
mowa w art. 35 ust. 2, mogą zostać uchwalone szczegółowe
przepisy mające na celu ułatwienie jednolitego stosowania
art. 25.”;

7) artykuł 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady dotyczące wykonania niniejszego arty-
kułu i przepisów załącznika mogą zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 35 ust. 2.

Środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszego rozporządzenia i dostosowujące załącznik, przyj-
mowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 35 ust. 3.”;

8) artykuł 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.”;

9) artykuł 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnie-
nie i służące do obniżenia progów, o których mowa w
ust. 1, w szczególności odnoszące się do GMO sprzedawa-
nych bezpośrednio konsumentowi końcowemu, przyjmowa-
ne są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 35 ust. 3.”.
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Artykuł 2

Wejście w życie

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczący

W imieniu Rady
J. LENARČIČ
Przewodniczący
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