
MINISTER SRODOWISKA 
Warszawa, dnia)J wrze śnia 2015 r. 

DLP-V1 _..1~1?„1 -(ul-t 	5114 Ń 5-1 ki) 

European Commission 
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Biotechnology 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z a rt .  26c ust 1 dyrektywy (UE) 2015/412 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2015 roku zmieniaj ącej dyrektyw ę  2001/18 / WE w sprawie zamierzonego uwalniania do ś rodowiska 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do mo ż liwości ograniczenia lub zakazania 
przez państwa członkowskie uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na ich 
terytorium, Pa ństwa Członkowskie mogą  wystąpić  z wnioskiem o zmianę  zakresu geograficznego 
złożonego zgłoszenia lub wniosku lub zezwolenia wydanego do dnia 2 kwietnia 2015 r., zgodnie z 
dyrektywą  2001/18 /WE i rozporz ądzeniem (WE) nr 1829/2003. 

Biorąc pod uwagę  powyższą  podstawę  prawn ą , Rzeczpospolita Polska wyst ępuje z wnioskiem 
o zmianę  zakresu geogra fi cznego wprowadzonej do obrotu, decyzj ą  Komisji Europejskiej 98/294/EC 
wydaną  dla Monsanto Europe S.A./N.V w dniu 18/4/2007, modyfikacji genetycznej kukurydzy 
MON810, w celu wyłączenia z uprawy ca łego terytorium Polski. 

Jeste śmy do Państwa dyspozycji w przypadku konieczno ści przekazania dalszych informacji lub 
złożenia wyjaśnień  w tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku, 

Z urr . lvSCNXS'T'ltA, 

POØ,~iEI{~LA1tL  STAND 
GOWNY KONSERWATOR PRZYRODY 
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Warszawa, September lig`  2015 

European Commission 
Health and consumers Directorate 
– General 
Safety of the Food Chain 
Biotechnology 

Dear Sir/Madam, 

In accordance with Article 26c paragraph 1 of the Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament 
and of the Council of 11 March 2015 amending Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the 
environment of genetically modified organisms as regards the possibility for the Member States to 
restrict or prohibit the cultivation of genetically modified organisms (GMOs) on their territory, Member 
State may demand that the geographical scope of a notification or an application submitted, or of an 
authorization granted, under the Directive 2001/18/EC or Regulation (EC) No 1829/2003 before 2 April 
2015 be adjusted. 

Taking into account the above legal basis, the Republic of Poland demands altering the geographical 
scope of the authorization of the genetic modification MON810 of Maize given by the Commission 
Decision 98/294/EC for Monsanto Europe S.A./N.V. in 18/4/2007, by excluding the whole of the Polish 
territory. 

We are at your disposal for any further information or clarification on the matter. 

Yours sincerely, 
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