CZĘŚĆ POPRAWEK ZGŁOSZONYCH PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ - dotyczą dokumentu SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf
Legislator powinien ewentualnie je przeredagować w sposób niezmieniający sensu proponowanych poprawek i tak były one zbieżne z innymi zapisami tej ustawy.
Wspólnym celem tych poprawek jest mocniejsze zabezpieczenie przed uprawami GMO i ich negatywnym wpływem na środowisko i skażeniem upraw innych rolników, a także na zdrowie ludzi i zwierząt. 
					
1) str. 4 pkt 13)
podpunkt : „ Przepis ust. 1 jest realizowany przez:
...
3) wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e.

Proponowana poprawka:
Z projektowanego art. 49a usunąć pkt 3 o treści „wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e. “, natomiast przepisy, odnoszące się do Rejestru Upraw GMO ująć w odrębnej jednostce redakcyjnej, np. po pkt 13 w art.1 ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw – wprowadzić kolejny punkt, w którym zostaną ujęte kolejne artykuły, odnoszące się do Rejestru Upraw GMO.
Uzasadnienie:
Przy obecnym zapisie jest oczywista sprzeczność: nie  można z jednej strony mówić, że „Polska jest wolna od upraw GMO” a z drugiej strony pisać, że „jest to realizowane przez wpis do Rejestru Upraw GMO”. Dodatkowo jest tam wskazane odniesienie „Rejestr Upraw GMO” o którym mowa w art 49e..” - Ale artykuł 49e bazuje na teorii możliwości współistnienia / sąsiadowania upraw GMO z uprawami bez GMO. Już dawno teoria o możliwości współistnienia została obalona, i tutaj jest kolejna sprzeczność bowiem nie ma możliwości współistnienia / sąsiadowania  upraw GMO z uprawami bez GMO (ekologicznymi tradycyjnymi, konwencjonalnymi wolnymi od GMO). Nie ma bezpiecznej odległości, która uchroniłaby uprawy bez GMO przed zanieczyszczeniem przez uprawy GMO, jeśli na nie pozwolimy.
Przy zapisie o tworzeniu rejestru w niezależnym punkcie 14 nie ma sprzeczności z podstawą tej całej ustawy czyli: „RP jest wolna od GMO” i wszystkie poniższe artykuły powinny/muszą odnosić się do zasad prowadzenia rejestru upraw GMO, ponieważ prowadzenie rejestru upraw GMO nie jest jednoznaczne z prowadzeniem upraw GMO. Wyrok Trybunału wymaga od nas wprowadzenia rejestru i zasad jego prowadzenia a nie zasad prowadzenia upraw GMO.

2) Str. 6, Art 49e ust.1.
Należy dokonać zmiany zapisów art. 49e ust.1, tak, aby wszystkie zapisy te odnosiły się do zasad prowadzenia rejestru upraw GMO, ponieważ prowadzenie rejestru upraw GMO nie jest jednoznaczne z prowadzeniem upraw GMO. Wyrok Trybunału wymaga od nas wprowadzenia rejestru i zasad jego prowadzenia a nie zasad prowadzenia upraw GMO.
Uzasadnienie:
Nie ma możliwości sąsiadowania upraw GMO z uprawami bez GMO. Usunięcie tego zapisu jest zgodne z zasadniczą tezą tej ustawy, która mówi, że  Polska jest wolna od GMO. 
Ustawa ma wypełnić wyrok Trybunału, który mówi o konieczności stworzenia Rejestru upraw i zasad funkcjonowania tego rejestru a nie zasad upraw GMO. Ponadto regulacje o współistnieniu mają wprowadzić kraje uprawiające GMO o czym mowa w dyrektywie w art.  26A, zatytułowanym „Środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO”: 
1. Państwa Członkowskie mogą podjąć właściwe środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w pozostałych produktach. 
1a. Począwszy od dnia 3 kwietnia 2017 r., państwa członkowskie, w których uprawia się GMO, podejmują odpowiednie środki na obszarach przygranicznych swoich terytoriów w celu zapobiegnięcia możliwym skażeniom transgranicznym w sąsiednich państwach członkowskich, w których uprawa tych GMO jest zakazana, chyba że takie środki nie są konieczne w związku ze szczególnymi warunkami geograficznymi. Informacje o tych środkach są przekazywane Komisji.
4) Str. 6, art.49e ust. 2. 
Proponowana poprawka:
Do proponowanego ust.2 art. 49e, zgodnie z którego brzmieniem: 
2. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii: 
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie proponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy GMO oraz
2) rady gminy w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi gminy.
dodać rozszerzenia jak poniżej:
2) rady gminy w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców gminy oraz innymi dokumentami strategicznymi gminy.
3) rady powiatu w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców powiatu oraz innymi dokumentami strategicznymi powiatu.
4) Sejmiku województwa w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców województwa raz innymi dokumentami strategicznymi województwa.

a także dodać zapis:
„Przynajmniej jedna negatywna opinia z rady gminy lub rady powiatu lub sejmiku wojewódzkiego jest już wiążąca dla Ministra aby odmówić wpisu do rejestru danego GMO.”

Uzasadnienie: 
Brak tych uzupełnień stanowi poważną lukę tej propozycji ustawy.
5) Str.7, art.49 ust. 5 pkt 1 lit. a) i b) 
Proponowana poprawka:

Treść art. 49 ust. 5 pkt 1 lit. a) i b), zaproponowanych w noweli ustawy o GMO , wedle których:

a) właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO oraz
b) pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO,
należy 
zmienić i nadać im następującą treść:
a) wszystkich właścicieli albo użytkowników wieczystych albo posiadaczy zależnych gruntu (dzierżawca, użytkownik) nieruchomości położonych w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO oraz
b) wszystkich pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
Uzasadnienie.
W obecnym przepisie mowa jest bowiem o pisemnych oświadczeniach właścicieli lub użytkowników wieczystych, natomiast grunty rolne w Polsce często są dzierżawione, ponieważ właścicielem gruntu pozostaje gmina, a jeszcze częściej Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych. Problem się pogłębia, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dzierżawcą gruntu może być zarówno rolnik nie zainteresowany GMO, jak i przedsiębiorstwo, które liczny na uprawy GMO. Stąd też oświadczenie powinno być pozyskane zarówno od właściciela (bo tego da się ustalić chociażby przeglądając księgę wieczystą), jak i posiadacza zależnego gruntu (tu dzierżawca, użytkownik, itp.), ale ustalenie jego danych może nastręczać kłopoty, bo nigdzie nie ma publicznego rejestru takich osób. 
6) Str. 8, art. 49 ust. 5 pkt 2):
Artykuł 49 ust.5 pkt 2 noweli ustawy o GMO, stanowi, iż: „2) mapę lub szkic z oznaczeniem planowanej lokalizacji uprawy GMO na działce ewidencyjnej, ze wskazaniem współrzędnych geograficznych granic uprawy GMO, która ma być prowadzona, oraz określeniem przeznaczenia nieruchomości znajdujących się w odległości do 10 km od niej;
Proponuje się dokonać zmian w/w jednostce redakcyjnej w zakresie odległości i zapis o 10 km zmienić na zapis o 1000 km. 
Uzasadnienie: 
Nie ma bezpiecznej odległości bo nie ma możliwości sąsiadowania/współistnienia upraw GMO z uprawami bez GMO. Badania sż prowadzone w warunkach normalnych i wybiórczo. Natomiast z rzeczywistości mamy dużo anomalii pogodowych a czynnik ludzki jest zawodny. Nikt nie udowodnił, że postawienie tezy o odległości 1000 km nie ma uzasadnienia.
7) Str. 8, art. 49 ust. 5 pkt 3), 4) i 5) 
Należy dokonać zmian w/w jednostce redakcyjnej, tak by sprecyzować ogólnie zapisane obowiązki, mające ciążyć na wnioskodawcy, a odnoszące się do przedłożenia stosownej dokumentacji poprzez dodanie zapisów, jaki podmiot sporządza przedmiotową dokumentację, jakie dane winna ona zawierać oraz w jaki sposób prawdziwość tychże danych winna zostać uwiarygodniona. 
Uzasadnienie:

Przedmiotowe obowiązki są opisane dość ogólnie, nie jest wskazane, kto sporządza taką dokumentację, jakie dane winna ona zawierać i w jaki sposób prawdziwość tych danych ma zostać potwierdzona.
Należy uzupełnić/wskazać kto sporządza taką dokumentację, jakie dane winna ona zawierać i w jaki sposób prawdziwość tych danych ma zostać potwierdzona.
8) Str. 8, art. 49 ust. 5 pkt 4) lit. d)
W/w jednostce redakcyjnej, która jest projektowana w noweli ustawy do GMO należy nadać następujące brzmienie:
„4) d) planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia uprawy GMO przez okres 10 lat od pierwszej uprawy” 
Uzasadnienie.
10-letnie badania naukowców w Szwecji wykazały, że rzepak GMO pojawia się przez 10 lat na polu gdzie był uprawiany tylko w pierwszym roku mimo intensywnego polewania pola środkami chemicznymi.
9) Str.8, art. 49 ust. 5 pkt 5
W w/w jednostce redakcyjnej zapis: „w odległości do 10 km” zmienić na zapis „w odległości do 500 km” 
Uzasadnienie: 
Brak takiego zapisu to poważne uchybienie tej propozycji ustawy.
10) Str. 9, art. 49 ust. 10
Treść ust.10, wedle którego „Minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, akceptuje albo odmawia akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia danej uprawy GMO, kierując się w szczególności zapewnieniem sąsiadującym uprawom ochrony przed zanieczyszczeniem GMO oraz możliwością wykonania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na wskazanym gruncie rolnym.”
należy uzupełnić o zapisy, doprecyzowujące:
-
pod jakimi warunkami minister „zaakceptuje prowadzenie danej uprawy GMO” ?
-kto poniesie koszty jakie będzie musiał ponieść rolnik któremu zanieczyszczono uprawy? 
-kto poniesie koszty procesów jakie korporacje wytyczą rolnikom, którym zanieczyszczono pola? 
-kwestię odszkodowań i rekompensat za zanieczyszczenie upraw organizmami GMO.

Uzasadnienie:
To istotny brak. Przykład Percy Schmeicer z Kanady – rolnik 600ha któremu sąsiad zanieczyścił uprawy rzepaku. Korporacja Monsanto wytyczyła mu proces o zawłaszczenie ich własności intelektualnej. Percy został zrujnowany. 
Nie ma żadnej możliwości aby zabezpieczyć sąsiadujące uprawy przed zanieczyszczeniem GMO! Muszą być wprowadzone przepisy, dotyczące odszkodowań i rekompensat za zanieczyszczenie upraw organizmami GMO, ponieważ przepisy ogólne Kodeksu cywilnego będą wymagały chociażby udowodnienia winy temu kto uprawy zanieczyścił, należałoby np. wprowadzić domniemanie winy. Również postępowanie cywilne, jak długotrwałe, byłoby nieadekwatne w tym przypadku, zatem trzeba usprawnić procedurę już w samej ustawie .  
11) Str. 9, art.49e ust. 11
Do treści w/w jednostki redakcyjnej dodać zapis o następującym brzmieniu 
„Kierując się zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, dbałością o zdrowie i wolność mieszkańców, zgodnością ….”
a nadto zapis w brzmieniu „w sposób zwyczajowo przyjęty” zmienić na zapis w brzmieniu „przesyłając imienne pismo do każdego mieszkańca lub gmina winna dać ogłoszenie formatu min a5 w ogólnodostępnej prasie na jej obszarze. ”
Uzasadnienie:
Nikt ogłoszeń na stronie internetowej gminy lub w urzędzie gminy nie będzie specjalnie szukał, zatem gmina winna podać te niezwykle ważną informację w lepszy sposób.
12) Str. 10, art. 49e ust.17
Do w.w jednostki redakcyjnej dodać pkt 4) w następującym brzmieniu:
„ 4) Jeśli przynajmniej jeden rolnik, właściciel działki, domu, posiadaczy zależny gruntu (dzierżawca, użytkownik), pszczelarz, mieszkaniec wsi / gminy/ powiatu/ województwa nie wyrazi zgody na uprawę GMO:
Uzasadnienie:  
Wprawdzie do wniosku wymagane są oświadczenia pszczelarzy i właścicieli/użytkowników gruntów sąsiednich, ale brak ich zgody nie ma bezpośredniego przełożenia na odmowę wydania zezwolenia przez ministra, zatem znaczenie tych oświadczeń znacząco maleje. Wskazane uzupełnienie uzupełnia ten brak.
13) Str. 10, art. 49e ust. 18
Zapisy w/w jednostki redakcyjnej, zgodnie z którą:  18. Przy wydawaniu odmowy na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 17 pkt 3, minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę aktualną wiedzę naukową, lokalizację uprawy GMO, która ma być prowadzona, względem form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także proporcjonalność oraz niedyskryminujący charakter przyjętych rozstrzygnięć.
Należy uzupełnić w ten sposób, aby z przepisu wynikało 
o czyją wiedzę chodzi, a także jak definiuje się pojęcie „aktualna wiedza”, a także zobowiązać ministra do wzięcia pod uwagę „położenie gospodarstw i pasiek”
Uzasadnienie: 
W dotychczasowej propozycji mamy opisane tzw. klauzule generalne, które z jednej strony pozwalają na dużą dozę decyzyjności zarówno przeciwko, jak i za uprawą GMO. Nie wiadomo, skąd minister ma czerpać taką wiedzę co stanowi poważną lukę tej propozycji ustawy.





14) Str. 14, art. 1 pkt 14 noweli – art.50a ustawy o GMO
Do projektowanego art. 50a dodać zapis, wskazujący, iż rejestr ma być prowadzony w postaci elektronicznej i w wersji papierowej aktualizowanej każdego dnia.
Uzasadnienie: 
W przypadku utraty danych w wersji elektronicznej pozostaje aktualna wersja papierowa.

15) Str. 14, art. 1 pkt 15 noweli – art. 58 ust.1 ustawy o GMO
Proponowane nowe brzmienie art. 58 ust. 1 uzupełnić w ten sposób, iż zapis „podlega grzywnie” zastąpić zapisem „podlega grzywnie w wysokości 100 tys. zł”
Uzasadnienie:
Brak podania wysokości kary jest poważnym uchybieniem tej propozycji ustawy. Wysokość zaproponowana powyżej jest odpowiednia do popełnionego przestępstwa.

16) Str. 15, art. 1 pkt 15 noweli – art. 58 ust.1 lit. c) ustawy o GMO
Proponowane nowe brzmienie art. 58 ust. 1 lit. c) uzupełnić w ten sposób, iż zapis „podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” zastąpić zapisem “podlega karze pozbawiania wolności od 2 lat do lat 5”
Uzasadnienie:
Wysokość zaproponowana powyżej jest odpowiednia do popełnionego przestępstwa i szkodliwości dla całego społeczeństwa.

17) Str. 15, art. 1 pkt 15 noweli – art. 58 ust.1 lit. c) ustawy o GMO 
Wyżej wskazaną jednostkę redakcyjną uzupełnić o stwierdzenie „podlega grzywnie 100 tys. Zł” 
Uzasadnienie:
Brak podania wysokości kary jest poważnym uchybieniem tej propozycji ustawy. Wysokość zaproponowana powyżej jest odpowiednia do popełnionego przestępstwa i szkodliwości dla całego społeczeństwa.
UWAGA!
Poniższych zapisów, mimo, że stwarzają luki/furtki dające możliwość upraw GMO, nie możemy zmienić na tym etapie bowiem  wynikają one wprost z przepisów pierwotnych, leżących u podstaw najpierw WE, a teraz UE (traktaty). Usunięcie ich będzie sprzeczne z nadrzędnymi normami prawa, jakie są dla nas przepisu UE. Dyrektywa i rozporządzenie (europejskie) jest nadrzędne dla naszej polskiej ustawy. Ale warto o nich powiedzieć jako poważne luki/furtki umożliwiające wprowadzenie GMO. 
Należy więc żądać o twórców tej ustawy analizy ewentualnych szkód i zysków w odpowiedzi na pytania: jakie ewentualnie będą kary i czy w ogóle będą? jakie jest ryzyko kar i jak można ich uniknąć mimo zapisów sprzecznych na tym etapie z dyrektywami UE? jakie szkody poniesie polskie rolnictwo i Polacy jeśli dopuścimy uprawy GMO? w oparciu o fakty zaistniałe w krajach, które wprowadziły te uprawy.

18) 49c ust.1.
W/w jednostce redakcyjnej zapis„ … Rada Ministrów wprowadza, w drodze rozporządzenia, zakaz uprawy tego GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia proporcjonalności i niedyskryminującego charakteru tego zakazu,...”
proponuje się pominąć i pozostawić zapis: „Rada Ministrów wprowadza (…)zakaz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli jest on uzasadniony: ...”
KOMENTARZ prawnika: To są sformułowania przepisane wprost z Dyrektywy. Nawet jeśli je wykreślimy, Polska  i tak, pozostając w UE, musi kierować się w/w zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji, bowiem wynikają one wprost z przepisów pierwotnych, leżących u podstaw najpierw WE, a teraz UE (traktaty).
19) str. 5, art. 49c ust.2
Wedle art. 49c ust 2 „Zakaz nie może zostać wprowadzony wyłącznie na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 7, oraz nie może podważać oceny zagrożenia i naruszać zasad swobodnego obrotu produktami GMO.”
Tutaj jest kolejna furtka a raczej wrota! Usunąć cały ten ust.2.

KOMENTARZ prawnika: Są to zapisy powtórzone za Dyrektywą. Zobacz art. 26b ust.3:
„3. Jeżeli nie złożono wniosku zgodnie z ust.        1 niniejszego artykułu lub w przypadku gdy zgłaszający/wnioskodawca potwierdził zakres geograficzny swojego wstępnego zgłoszenia/wniosku, dane państwo członkowskie może przyjmować środki ograniczające uprawę lub zakazujące na całym lub na części swojego terytorium uprawy danego GMO lub grup GMO określonych rodzajem albo cechą uprawy już zatwierdzonych zgodnie z częścią C niniejszej dyrektywy lub zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, pod warunkiem że te środki są zgodne z prawem unijnym, uzasadnione, proporcjonalne i niedyskryminacyjne oraz że mają ponadto istotne podstawy, takie jak związane z:
a)
celami polityki ochrony środowiska;
b)
zagospodarowaniem przestrzennym w miastach i na obszarach wiejskich;
c)
użytkowaniem gruntów;
d)
skutkami społeczno-gospodarczymi;
e)
unikaniem obecności GMO w innych produktach, bez uszczerbku dla art.        26a;
f)
celami polityki rolnej;
g)
polityką publiczną.
Podstawy te mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie, z wyjątkiem podstawy określonej w lit.        g), która musi być stosowana w połączeniu z inną, w zależności od konkretnych okoliczności występujących w danym państwie członkowskim, w regionie lub na obszarze, gdzie te środki będą miały zastosowanie, ale w żadnym wypadku nie mogą kolidować z oceną ryzyka dla środowiska przeprowadzoną zgodnie z niniejszą dyrektywą lub rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.”

Zatem usunięcie tego zapisu będzie sprzeczne z nadrzędnymi normami prawa, jakie są dla nas przepisy UE. Dyrektywa i rozporządzenie (europejskie) jest nadrzędne dla naszej polskiej ustawy.
20) Str. 5, art. 49c ust.4
Treść proponowanego w noweli art. 49c ust.4 brzmi:„ Rada Ministrów przyjmuje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w wersji przekazanej Komisji Europejskiej do zaopiniowania albo zmienionej zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, nie wcześniej niż po upływie 75 dni od dnia przekazania projektu rozporządzenia do zaopiniowania.”
Niedopuszczalne! Daje ogromne możliwości manipulacji. Wskazuje, że Polacy nie mają żadnego głosu, są niewolnikami UE. Wykreślić z tego punktu część „albo zmienionej zgodnie z opinią KE”

KOMENTARZ prawnika: Tutaj znów mamy do czynienia z zapisami powtórzonymi za art. 26b, tym razem ust.4:
„4.                        Państwo członkowskie, które zamierza przyjąć środki na mocy ust.        3 niniejszego artykułu, najpierw przekazuje Komisji swój projekt tych środków oraz informuje o podstawach, na których zostały one oparte. Może to mieć miejsce przed zakończeniem procedury zatwierdzania GMO na mocy części C niniejszej dyrektywy lub na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. W okresie 75 dni od daty takiego powiadomienia:
a)
zainteresowane państwo członkowskie powstrzymuje się od przyjmowania i wdrażania tych środków;
b)
zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, by podmioty gospodarcze powstrzymały się od uprawy danego GMO lub danych GMO; oraz
c)
Komisja może zgłaszać wszelkie uwagi, które uzna za stosowne.
Po upływie okresu 75 dni, o którym mowa w akapicie pierwszym, zainteresowane państwo członkowskie może, przez cały okres obowiązywania zezwolenia, począwszy od dnia wejścia w życie zezwolenia unijnego, przyjąć środki w ich pierwotnym brzmieniu lub ze zmianami uwzględniającymi niewiążące uwagi Komisji. Środki te są niezwłocznie przekazywane Komisji, innym państwom członkowskim i posiadaczowi zezwolenia.
Państwa członkowskie podają wszelkie tego rodzaju środki do wiadomości wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych, w tym hodowców.”


