
Warszawa, dnia 7 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o paszach

(druk nr 191)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem nowelizacji jest przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania,

wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie

zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do

użytku paszowego. Zakaz, który miał obowiązywać od 12 sierpnia 2008 r. ma wejść w życie z

dniem 1 stycznia 2013 r. Z dniem tym stracą również ważność zezwolenia na wprowadzenie

do obrotu na terytorium RP produktów GMO będących paszami genetycznie

zmodyfikowanymi oraz organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi do

użytku paszowego.

W myśl opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej powyższy zakaz jest

sprzeczny z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz z

zobowiązaniem usunięcia tego zakazu z naszego systemu prawa, złożonym Komisji

Europejskiej w imieniu Rządu RP przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polsce grożą

sankcje finansowe z powodu wprowadzenia przepisów sprzecznych z prawem

wspólnotowym, przy czym, nie jest to uzależnione od nastąpienia skutków prawnych, które

zaktualizują się po upływie vacatio legis (pismo UKIE z dnia 9 maja 2008 r.).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.,

wypracowana została na podstawie projektu rządowego – druk nr 581, skierowanego do
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pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproponowane w projekcie

rozwiązania uległy koniecznym modyfikacjom o charakterze techniczno-legislacyjnym na

etapie prac w pierwszym czytaniu w Sejmie.

Merytorycznie projekt uległ zmianie  w zakresie przedłużenia o 1 rok okresu, po

upływie którego ma obowiązywać zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania

w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego

III. Uwagi szczegółowe

Uwaga do przepisu art. 1 pkt 1.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

wprowadzenie do obrotu każdego produktu GMO wymaga zezwolenia właściwego ministra.

Nie jest to więc zezwolenie na określoną działalność, polegającą na rozprowadzaniu

(czynność wielokrotna) różnych produktów GMO, lecz na uwolnienie indywidualnie

określonej jednostki biologicznej do środowiska.

Z tych względów należy poprawić redakcję dodawanego przepisu art. 62a.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 1, w art. 62a wyraz "wprowadzanie" zastępuje się wyrazem

"wprowadzenie".
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