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196
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów
genetycznie zmodyfikowanych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) ustalenie trybu post´powania zwiàzanego z ocenà
i kwalifikacjà wniosków o wydanie zgód i zezwoleƒ
ministra w sprawach organizmów genetycznie
zmodyfikowanych,

§ 1. 1. Komisja do spraw organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, zwana dalej „Komisjà”, obraduje
co najmniej raz na kwarta∏ na posiedzeniach zwo∏ywanych przez przewodniczàcego Komisji, zwanego dalej
„Przewodniczàcym”.

4) wyznaczanie recenzentów do spraw szczególnie
skomplikowanych.

2. Z pisemnym wnioskiem o zwo∏anie posiedzenia
Komisji mo˝e wystàpiç minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, zwany dalej „ministrem”, zast´pca Przewodniczàcego lub co najmniej szeÊciu cz∏onków Komisji.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przesy∏any
jest do Przewodniczàcego, który zwo∏uje posiedzenie
Komisji w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 20 dni od dnia
otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porzàdku
obrad, wraz z materia∏ami dotyczàcymi posiedzenia
Komisji, jej cz∏onkowie otrzymujà nie póêniej ni˝ na
10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji.
§ 2. 1. Zadaniem Przewodniczàcego jest sprawowanie nadzoru oraz koordynacja dzia∏aƒ zwiàzanych z realizacjà ustawowych zadaƒ Komisji.
2. Przewodniczàcy reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz.
§ 3. Do zadaƒ zast´pców Przewodniczàcego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) wykonywanie w czasie nieobecnoÊci Przewodniczàcego zadaƒ dla niego zastrze˝onych,
2) wykonywanie zadaƒ zleconych przez Przewodniczàcego.
§ 4. 1. W sk∏ad Prezydium Komisji, zwanego dalej
„Prezydium”, wchodzi Przewodniczàcy, dwóch zast´pców Przewodniczàcego i dwóch cz∏onków Komisji, wybranych przez Komisj´ w g∏osowaniu jawnym, zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów.
2. Posiedzenie Prezydium zwo∏uje Przewodniczàcy.
§ 5. 1. Do zadaƒ Prezydium nale˝y:

2. Z posiedzeƒ Prezydium sporzàdzany jest protokó∏ zawierajàcy:
1) okreÊlenie porzàdku dziennego,
2) list´ obecnoÊci cz∏onków Prezydium,
3) treÊç podj´tych stanowisk.
3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, podpisuje
Przewodniczàcy.
§ 6. W przypadku nieobecnoÊci Przewodniczàcego
oraz jego zast´pców posiedzeniom Komisji przewodniczy cz∏onek Komisji wyznaczony przez Przewodniczàcego.
§ 7. 1. Komisja wydaje opinie, o których mowa
w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zwanej dalej „ustawà”, w formie uchwa∏.
2. Uchwa∏y podejmowane sà w g∏osowaniu jawnym.
3. Uchwa∏y podejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu Komisji, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. W sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1
pkt 1 ustawy, do podj´cia uchwa∏y wymagana jest bezwzgl´dna wi´kszoÊç g∏osów, w obecnoÊci co najmniej
po∏owy sk∏adu Komisji.
5. W przypadku równej liczby g∏osów, g∏os decydujàcy ma Przewodniczàcy.
6. Cz∏onek Komisji, który nie zgadza si´ z podj´tà
uchwa∏à, mo˝e zg∏osiç do protoko∏u umotywowane
zdanie odr´bne.
7. Uchwa∏´, po jej podpisaniu, Przewodniczàcy
przedk∏ada niezw∏ocznie ministrowi.

1) opracowywanie projektów planów prac Komisji,

§ 8. 1. Sekretarz Komisji kieruje obs∏ugà biurowà
Komisji.

2) ustalanie terminów i projektów porzàdku posiedzeƒ Komisji,

2. Obs∏ug´ biurowà Komisji zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra.
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§ 9. Przewodniczàcy lub wskazany przez niego zast´pca mo˝e powo∏ywaç, spoÊród cz∏onków Komisji,
zespo∏y robocze do przygotowania wst´pnej opinii
w sprawach okreÊlonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
§ 10. 1. Obradami zespo∏u roboczego kieruje Przewodniczàcy, zast´pca Przewodniczàcego lub cz∏onek
zespo∏u roboczego, powo∏any w tym celu przez Przewodniczàcego.
2. Zespo∏y robocze podejmujà wst´pnà opini´
w drodze uchwa∏, stosujàc odpowiednio zasady okreÊlone w § 7 ust. 2—5.
3. Uchwa∏a zespo∏u roboczego przedstawiana jest
niezw∏ocznie Przewodniczàcemu, który kieruje jà do
prac Komisji.
§ 11. Recenzent, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
musi posiadaç tytu∏ naukowy profesora w dziedzinie
nauki w∏aÊciwej dla przygotowania recenzji do wniosku.
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1) okreÊlenie porzàdku dziennego,
2) list´ obecnoÊci cz∏onków Komisji lub zespo∏u roboczego,
3) iloÊç oddanych g∏osów w sprawach poszczególnych uchwa∏,
4) treÊç uchwa∏ i stanowisk,
5) uwagi ogólne.
2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, podpisuje odpowiednio:
1) Przewodniczàcy lub zast´pca Przewodniczàcego,
który prowadzi∏ posiedzenie Komisji, lub osoba,
o której mowa w § 6,
2) przewodniczàcy zespo∏u roboczego lub kierujàcy
zespo∏em roboczym, zgodnie z § 10 ust. 1.
3. Cz∏onkowie Komisji otrzymujà protokó∏ posiedzenia Komisji w terminie 30 dni od dnia jego zakoƒczenia.

§ 12. W pracach Komisji lub zespo∏ów roboczych
mo˝e braç udzia∏, bez prawa udzia∏u w g∏osowaniu,
osoba zaproszona przez ministra.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

§ 13. 1. Z posiedzenia Komisji oraz zespo∏u roboczego sporzàdza si´ protokó∏ zawierajàcy:

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

