
EUROPA-PARLAMENTET
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Mødedokument

C5-0081/2003
2002/0046(COD)

DA
12/03/2003

Fælles holdning

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer

Dok. 15546/1/02
Erklæringer (6272/1/03)
SEK(2003)0282

DA DA





15546/1/02 REV 1 ACA/he 1
DG I    DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 4. marts 2003
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0046 (COD)

15546/1/02
REV 1

ENV 762
MI 301
WTO 179
ONU 86
AGRI 312
CODEC 1644
OC 5

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede
organismer

________________________



15546/1/02 REV 1 ACA/he 1
DG I    DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2003

af

om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 121.
2 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 62.
3 EFT C 278 af 14.11.2002, s. 31.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af    (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Cartagena-protokollen om biosikkerhed til konventionen om den biologiske mangfoldighed (i

det følgende benævnt "protokollen") blev underskrevet på Fællesskabets og medlemsstaternes

vegne i 2000, og afgørelse 2002/628/EF1 om at indgå protokollen på Fællesskabets vegne

blev truffet den 25. juni 2002.

(2) Efter artikel 1 i protokollen er dens  formål i overensstemmelse med den forsigtige tilgang,

som er indeholdt i princip nr. 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling at bidrage til at

sikre et passende beskyttelsesniveau i forbindelse med sikker overførsel, håndtering og

anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO) hidrørende fra bioteknologi, som kan

have negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske

mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker, og idet der

lægges særlig vægt på grænseoverskridende overførsler.

(3) Protokollen kræver, at parterne træffer nødvendige og passende juridiske, administrative og

andre foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til protokollen. I Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af

genetisk modificerede organismer2 opfordres Kommissionen til at forelægge et forslag til en

retsakt, der gennemfører de procedurer, der er fastlagt i protokollen, samt i overensstemmelse

med protokollen kræver, at Fællesskabets eksportører sørger for, at alle betingelser i

proceduren for forudgående informeret samtykke (Advance Informed Agreement), jf. artikel

7-10, 12 og 14 i protokollen, opfyldes.

                                                
1 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 48.
2 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.



15546/1/02 REV 1 ACA/he 3
DG I    DA

(4) Det er vigtigt at føre tilsyn og kontrol med grænseoverskridende overførsel af GMO'er for at

bidrage til at sikre bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, idet

der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker, og for at borgerne kan blive i stand

til at træffe et frit og informeret valg, for så vidt angår GMO'er.

(5) Da fællesskabslovgivningen ikke indeholder specifikke regler for eksport af GMO'er til

tredjelande, bør der fastlægges et fælles retsgrundlag for en sådan eksport for at sikre, at

protokollens bestemmelser om grænseoverskridende overførsel af GMO'er overholdes.

(6) Eksport af GMO'er bestemt til udsætning i miljøet bør anmeldes til den importerende part

eller ikke-part, så denne kan træffe en informeret afgørelse, baseret på risikovurdering, der

udføres på et solidt videnskabeligt grundlag.

(7) Anmeldelsen bør foretages af eksportøren. Eksportøren, bør være ansvarlig for, at

oplysningerne i anmeldelsen er korrekte.

(8) Eksportørerne bør afvente den importerende parts eller ikke-parts udtrykkelige tilsagn, inden

de foretager den første grænseoverskridende overførsel af GMO'er bestemt til udsætning i

miljøet.
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(9) I erkendelse af, at visse udviklingslande og visse lande med overgangsøkonomier kan mangle

kapacitet til at træffe sådanne informerede afgørelser, bør Kommissionen og medlemsstaterne

vedvarende bestræbe sig på at sætte dem i stand til at udvikle og styrke deres menneskelige

ressourcer og institutionelle kapacitet.

(10) Ifølge protokollen kan Fællesskabet eller enhver anden part træffe foranstaltninger, der

medfører et højere beskyttelsesniveau med hensyn til bevaring og bæredygtig udnyttelse af

den biologiske mangfoldighed, end fastsat i denne protokol, forudsat at de pågældende

foranstaltninger er forenelige med formålet med og bestemmelserne i protokollen og med den

pågældende parts andre forpligtelser i henhold til international ret.

(11) Ifølge protokollen kan Fællesskabet anvende sin egen lovgivning vedrørende overførsel af

GMO'er inden for sit eget toldområde.

(12) Den eksisterende fællesskabslovgivning, navnlig direktiv 2001/18/EF og sektorspecifik

lovgivning om, at der skal udføres en særskilt risikovurdering i overensstemmelse med

principperne i det nævnte direktiv, indeholder allerede regler, der er forenelige med

protokollens formål; derfor er det ikke nødvendigt at vedtage yderligere bestemmelser om

import af GMO'er i Fællesskabet.
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(13) Det er nødvendigt at sikre, at GMO'er transporteres, håndteres og emballeres under sikre

betingelser. Den eksisterende fællesskabslovgivning, navnlig Rådets direktiv 94/55/EF af

21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af

farligt gods ad vej1, og Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods2, indeholder allerede

passende regler i denne henseende; derfor er det ikke nødvendigt at vedtage yderligere

bestemmelser herom.

(14) Det er nødvendigt at sikre, at GMO'er, der eksporteres fra eller importeres til Fællesskabet,

identificeres. Med hensyn til sporbarhed, mærkning samt identifikation af import til

Fællesskabet er sådanne GMO'er omfattet af regler i fællesskabslovgivningen. Tilsvarende

regler bør indføres for eksport.

(15) Kommissionen og medlemsstaterne bør støtte processen med udarbejdelse af passende

internationale regler og procedurer for ansvar og erstatning for skader som følge af

grænseoverskridende overførsler af GMO'er, der i overensstemmelse med protokollens

artikel 27 skal vedtages på første møde afholdt af konferencen af parterne i konventionen i

konferencens egenskab af møde for parterne i  protokollen.

                                                
1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2002/886/EF

(EFT L 308 af 9.11.2002, s. 45).
2 EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2002/885/EF

(EFT L 308 af 9.11.2002, s. 44).
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(16) Kommissionen og medlemsstaterne støtter videreudvikling og anvendelse af fælles formater

for ledsagende dokumentation til identifikation af GMO'er, der foregår i overensstemmelse

med protokollens artikel 18.

(17) For at der kan reageres effektivt på uforsætlige grænseoverskridende overførsler af GMO'er,

som formodes at have betydelige negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse

af den biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for

mennesker, bør en medlemsstat, så snart den får kendskab til en hændelse inden for sin

jurisdiktion, der har resulteret i en udsætning af GMO'er, som kan føre til en uforsætlig

grænseoverskridende overførsel af den pågældende organisme, der formodes at have sådanne

virkninger, træffe passende foranstaltninger til at underrette offentligheden og øjeblikkeligt

underrette Kommissionen, de øvrige medlemsstater, de stater, der berøres, eller som vil kunne

berøres, Clearingcentret for Biosikkerhed, og i givet fald, relevante internationale

organisationer. Endvidere bør medlemsstaterne øjeblikkeligt rådføre sig med de stater, der

berøres, eller som vil kunne berøres, så de kan træffe passende forholdsregler og indlede de

nødvendige tiltag.

(18) For at bidrage til udviklingen af Clearingcentret for Biosikkerhed, bør Fællesskabet og

medlemsstaterne sikre, at relevante oplysninger meddeles til Clearingcentret, og at der føres

tilsyn med og aflægges rapport om gennemførelsen af protokollen i Fællesskabet.

(19) Medlemsstaterne bør indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de

anvendes. Sådanne sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og

have afskrækkende virkning.
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(20) Der bør tages hensyn til forsigtighedsprincippet ved anvendelsen af denne forordning.

(21) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål

I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og med forbehold for bestemmelserne i direktiv

2001/18/EF er formålene med denne forordning at fastlægge en fælles ordning for anmeldelse af og

information om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (GMO'er) og

at sikre en ensartet gennemførelse af bestemmelserne i protokollen på Fællesskabets vegne med

henblik på at bidrage til at sikre et passende beskyttelsesniveau i forbindelse med sikker overførsel,

håndtering og anvendelse af GMO'er, som kan have negative virkninger for bevaring og bæredygtig

udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for

mennesker.
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Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på grænseoverskridende overførsel af alle GMO'er, som

kan have negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske

mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker.

2. Forordningen finder ikke anvendelse på humanlægemidler, der henhører under andre

relevante internationale aftaler eller organisationer.

Artikel 3

Definitioner

I nærværende forordning forstås ved:

1) "organisme": en organisme som defineret i artikel 2,nr. 1), i direktiv 2001/18/EF

2) "genetisk modificeret organisme" eller "GMO": genetisk modificeret organisme som defineret

i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2001/18/EF, undtagen organismer, der er fremstillet ved de

teknikker til genetisk modifikation, der er opført i bilag IB i direktiv 2001/18/EF

3) "udsætning": udsætning som defineret i artikel 2, nr. 3), i direktiv 2001/18/EF
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4) "markedsføring": markedsføring som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv 2001/18/EF

5) "indesluttet anvendelse":

a) aktiviteter som defineret i artikel 2, litra c) i direktiv 90/219/EØF1

b) aktiviteter, hvor andre organismer end mikroorganismer bliver modificeret genetisk,

eller hvor sådanne GMO'er dyrkes, opbevares, transporteres, destrueres, bortskaffes

eller anvendes på andre måder, og hvortil der på passende måde anvendes specifikke

indeslutningsforanstaltninger, baseret på samme indeslutningsprincipper som i direktiv

90/219/EØF, for at begrænse GMO'ernes kontakt med den almindelige befolkning og

miljøet

6) "fødevarer": fødevarer som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/20022

7) "foder": foder som defineret i artikel 3, nr. 4), i forordning (EF) nr. 178/2002

8) "anmeldelse": indgivelse af de oplysninger, der kræves af eksportøren i henhold til denne

forordning, til den kompetente myndighed hos en part i protokollen eller til den kompetente

myndighed hos en ikke-part

                                                
1 Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk

modificerede mikroorganismer (EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1). Senest ændret ved beslutning
2001/204/EF (EFT L 73 af 15.3.2001, s. 32).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle
principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af
1.2.2002, s. 1-24).
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9) "Clearingcentret for Biosikkerhed": det clearingcenter for biosikkerhed, der oprettes i henhold

til artikel 20 i protokollen

10) "eksport":

a) endelig eller midlertidig udførsel fra Fællesskabets toldområde af GMO'er, som

opfylder betingelserne i traktatens artikel 23, stk. 2

b) reeksport af GMO'er, som ikke opfylder betingelserne i litra a), og som er undergivet en

anden toldprocedure end forsendelsesproceduren

11) "import": indførsel af GMO'er på toldområdet for en part eller en ikke-part uden for

Fællesskabets område fra en part inden for Fællesskabet under anvendelse af en anden

toldprocedure end forsendelsesproceduren

12) "eksportør": enhver fysisk eller juridisk person, som udfærdiger eller på hvis vegne der

udfærdiges en anmeldelse, dvs. den person, som på tidspunktet for afsendelsen af anmeldelsen

er indehaver af kontrakten med modtageren i tredjelandet, og som har kompetence til at træffe

beslutning om at sende GMO'en ud af Fællesskabets toldområde. Hvis der ikke er indgået en

eksportkontrakt, eller hvis kontraktindehaveren ikke handler på egne vegne, defineres

eksportøren som den, der har kompetence til at træffe beslutning om at sende GMO'en ud af

Fællesskabets toldområde.
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13) "importør": enhver fysisk eller juridisk person under den importerende parts eller ikke-parts

jurisdiktion, som sørger for import af en GMO.

14) "grænseoverskridende overførsel": forsætlig eller uforsætlig overførsel af en GMO mellem en

part eller ikke-part og en anden part eller ikke-part med undtagelse af forsætlige overførsler

mellem parter inden for Fællesskabet.

15) "part": ethvert land og enhver organisation for regional økonomisk integration, som er part i

protokollen

16) "ikke-part": ethvert land og enhver organisation for regional økonomisk integration, som ikke

er part i protokollen

17) "protokollen": Cartagena-protokollen om biosikkerhed, der er knyttet til konventionen om

biologisk mangfoldighed ("konventionen")

18) "biologisk mangfoldighed": mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, bl.a.

terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske sammenhænge, de er en

del af; dette omfatter mangfoldighed inden for de enkelte arter samt på tværs af arter og

økosystemer
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19) "kompetent myndighed": en myndighed, der udpeges af en part i protokollen, eller en ikke-

parts relevante tilsvarende organ til at varetage ansvaret for de administrative opgaver i

henhold til protokollen eller tilsvarende opgaver for så vidt angår en ikke-part, og som

bemyndiges til at handle på partens eller ikke-partens vegne for så vidt angår disse opgaver

20) "repræsentation": den instans, som udpeges af en part til at varetage ansvaret for partens

forbindelser med sekretariatet

21) "sekretariatet": sekretariatet for protokollen.

KAPITEL II

EKSPORT AF GMO'ER TIL TREDJELANDE

Afdeling 1

GMO'er bestemt til udsætning i miljøet

Artikel 4

Anmeldelse af import til parter og ikke-parter

Eksportøren indgiver skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed hos den importerende part

eller ikke-part forud for den første forsætlige grænseoverskridende overførsel af en GMO, der er

bestemt til udsætning i miljøet og til anvendelse, som specificeret i bilag I, nr. i). Anmeldelsen skal

som minimum indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I. Eksportøren skal sikre, at

oplysningerne i anmeldelsen er korrekte.
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Artikel 5

Manglende beslutning

1. Undlader den importerende part at bekræfte modtagelsen af en anmeldelse eller at meddele

sin beslutning, er dette ikke ensbetydende med samtykke til en forsætlig grænseoverskridende

overførsel. Der kan ikke ske nogen første forsætlige grænseoverskridende overførsel uden

udtrykkeligt samtykke fra den importerende part eller i givet fald den importerende ikke-part.

2. Hvis den importerende part ikke meddeler sine beslutninger som svar på en anmeldelse inden

for 270 dage efter modtagelsen, sender eksportøren en skriftlig påmindelse med en svarfrist på 60

dage fra modtagelsen af påmindelsen, til den kompetente myndighed hos den pågældende

importerende part tillige med kopi af påmindelsen til sekretariatet, eksportmedlemsstaten og

Kommissionen. Ved beregning af fristen for den importerende parts svar, medregnes ikke det antal

dage, vedkommende skal afvente yderligere relevante oplysninger.

3. Eksportøren må ikke foretage den første forsætlige grænseoverskridende overførsel af en

GMO beregnet til udsætning, medmindre de procedurer, som den importerende part har fastlagt i

henhold til artikel 9 og 10 i protokollen, eller i givet fald tilsvarende procedurer, der kræves af en

importerende ikke-part, er blevet fulgt.

4. Stk. 1, 2 og3 finder ikke anvendelse på tilfælde af grænseoverskridende overførsler, der er

omfattet af forenklede procedurer eller bilaterale, regionale og multilaterale aftaler eller

overenskomster, der er indgået i henhold til artikel 13 og 14 i protokollen.
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5. Kommissionen og medlemsstaterne tager i samråd med sekretariatet og i overensstemmelse

med de relevante procedurer og ordninger passende skridt til at lette de importerende parters

beslutningstagning eller fremme deres opfyldelse af protokollens bestemmelser, som besluttet af

konferencen mellem parterne i konventionen i konferencens egenskab af møde for parterne i

protokollen.

Artikel 6

Underretning af den eksporterende part

Eksportøren skal i en periode på mindst fem år opbevare anmeldelsen, jf. artikel 4, og bekræftelsen

af modtagelsen og den importerende parts eller i givet fald den importerende ikke-parts beslutning

og sende en kopi af disse dokumenter til den kompetente myndighed hos den medlemsstat, hvorfra

GMO'en eksporteres, samt til Kommissionen.

Artikel 7

Revision af beslutninger

1. Hvis eksportøren mener, at der er indtruffet en ændring i omstændighederne, som kan have

betydning for resultatet af den risikovurdering, der lå til grund for beslutningen, eller at der er

fremkommet yderligere relevante videnskabelige eller tekniske oplysninger, kan han anmode den

importerende part eller i givet fald den importerende ikke-part om at revidere den beslutning, som

den har truffet vedrørende anmeldelse i henhold til artikel 10 i protokollen.
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2. Hvis en importerende part eller ikke-part ikke besvarer en sådan anmodning inden for

90 dage, sender eksportøren en skriftlig påmindelse til den kompetente myndighed hos den

pågældende part eller ikke-part, samt en kopi til sekretariatet, hvori han anmoder om et svar inden

for en bestemt frist efter modtagelsen af påmindelsen.

Artikel 8

Undtagelser til kapitel II, afdeling 1

1. Kapitel II, afdeling 1, finder ikke anvendelse på GMO'er bestemt til udsætning i miljøet, som

konferencen af parterne i konventionen i konferencens egenskab af møde for parterne i protokollen i

en beslutning har identificeret som organismer, der ikke formodes at have negative virkninger for

bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til

sundhedsrisikoen for mennesker.

2. Kapitel II, afdeling 1, finder ikke anvendelse på GMO'er bestemt til direkte anvendelse som

fødevarer eller foder eller til forarbejdning.

3. De i kapitel II, afdeling 1, nævnte forpligtelser finder ikke anvendelse, hvis den importerende

part på forhånd i overensstemmelse med protokollens artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 3,

har meddelt til Clearingcentret for Biosikkerhed, at sådan import af GMO'er skal undtages fra

proceduren for forudgående informeret samtykke, jf. artikel 7-10, 12 og 14 i protokollen, forudsat at

der træffes passende foranstaltninger til at sikre, at forsætlig grænseoverskridende overførsel af dem

foregår på sikker vis i overensstemmelse med formålet med protokollen.
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Afdeling 2

GMO'er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller foder eller til forarbejdning

Artikel 9

Underretning af Clearingcentret for Biosikkerhed

1. Kommissionen, der handler på Fællesskabets vegne eller, i givet fald den medlemsstat, der

træffer beslutningen, underretter Clearingcentret for Biosikkerhed og andre parter gennem

Clearingcentret for Biosikkerhed om enhver endelig beslutning om anvendelse, herunder

markedsføring, i Fællesskabet eller anvendelse i en medlemsstat af en GMO, der kan blive genstand

for grænseoverskridende overførsel med henblik på direkte anvendelse som fødevarer eller foder

eller til forarbejdning. Denne meddelelse sendes til Clearingcentret for Biosikkerhed senest 15 dage

efter, at den pågældende beslutning er truffet.

Dette stykke finder ikke anvendelse på beslutninger om udsætning i overensstemmelse med del B i

direktiv 2001/18/EF af en GMO, der ikke er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller

foder eller til forarbejdning i et tredjeland uden en senere beslutning.

2. De oplysninger i stk. 1, som sendes til Clearingcentret for Biosikkerhed, skal som minimum

indeholde de oplysninger, der er anført i bilag II.

3. Kommissionen eller den i stk. 1 nævnte medlemsstat behandler anmodninger fra parter eller

ikke-parter om yderligere oplysninger vedrørende de beslutninger, der henvises til i stk. 1.
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4. Kommissionen eller den i stk. 1 nævnte medlemsstat fremsender en kopi af de i stk. 1, 2 og3

nævnte oplysninger til repræsentanten for de parter, der i forvejen har meddelt sekretariatet, at de

ikke har adgang til Clearingcentret for Biosikkerhed.

Artikel 10

Parters og ikke-parters nationale beslutninger om import

1. Eksportøren skal respektere enhver beslutning om import af GMO'er bestemt til direkte

anvendelse som fødevarer eller foder eller til forarbejdning, som træffes af en importerende part i

overensstemmelse med protokollens artikel 11, stk. 4, eller af en importerende ikke-part i henhold

til nationale bestemmelser, der er forenelige med formålet med protokollen.

2. Hvis en importerende part eller ikke-part, der er et udviklingsland eller en part eller ikke-part

med overgangsøkonomi gennem Clearingcentret for Biosikkerhed har erklæret, at den vil træffe en

beslutning forud for import af en specifik GMO bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller

foder eller til forarbejdning, jf. protokollens artikel 11, stk. 6, foretager eksportøren ikke  den første

eksport af en sådan GMO, medmindre den i nævnte bestemmelse fastlagte procedure er blevet fulgt.

3. Undlader den importerende part eller ikke-part at anerkende modtagelse af en anmeldelse

eller at meddele sin beslutning i henhold til stk. 2, indebærer dette ikke, at den samtykker i eller

nægter at importere en GMO bestemt til direkte anvendelse som fødevarer, foder eller til

forarbejdning. Ingen GMO, der kan gøres til genstand for grænseoverskridende overførsel til direkte

anvendelse som fødevarer, foder eller til forarbejdning, kan eksporteres, medmindre den er

godkendt inden for Fællesskabet, eller den kompetente myndighed i et tredjeland udtrykkeligt har

givet sin tilslutning til importen, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002.
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Afdeling 3

GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse

Artikel 11

1. Bestemmelserne i kapitel II, afdeling 1, finder ikke anvendelse på grænseoverskridende

overførsler af GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse, hvor sådanne grænseoverskridende

overførsler foretages i overensstemmelse med den importerende parts eller ikke-parts standarder.

2. Stk. 1 anfægter ikke en importerende parts eller ikke-parts ret til at underkaste alle GMO'er en

risikovurdering, inden den træffer afgørelser om import, og til at fastsætte standarder for indesluttet

anvendelse inden for dens jurisdiktion.

Afdeling 4

Fælles bestemmelser

Artikel 12

Identifikation og ledsagende dokumentation

1. Eksportøren sikrer, at importøren af GMO'en oplyses om følgende i et dokument, der ledsager

GMO'en:

a) at den indeholder eller består af GMO'er

b) den eller de entydige identifikationskoder, der er tildelt de pågældende GMO'er, hvis sådanne

koder findes.
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2. For så vidt angår GMO'er, der er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller foder eller

til forarbejdning, suppleres de i stk. 1 nævnte oplysninger med en erklæring fra eksportøren, der

angiver:

a) at GMO'erne er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller foder eller til forarbejdning

og klart anfører, at de ikke er bestemt til udsætning i miljøet, og

b) giver oplysninger om den kontaktinstans, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på produkter, der består af eller indeholder blandinger af

GMO'er, og som udelukkende skal anvendes direkte som fødevarer eller foder eller til

forarbejdning. Disse produkter er omfattet af sporbarhedskravene i direktiv 2001/18/EF og i givet

fald af fremtidig fællesskabslovgivning om sporbarhed, mærkning og identifikation af sådanne

GMO'er.

3. For så vidt angår GMO'er, der er bestemt til indesluttet anvendelse, suppleres de i stk. 1

nævnte oplysninger med en erklæring fra eksportøren, som angiver:

a) alle krav til sikker håndtering, oplagring, transport og anvendelse af disse GMO'er

b) den kontaktinstans, der kan give yderligere oplysninger, herunder navn og adresse på den

person eller institution, som modtager GMO'erne.
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4. For så vidt angår GMO'er, der er bestemt til udsætning i miljøet, og alle andre GMO'er, som

denne forordning finder anvendelse på, suppleres de i stk. 1 nævnte oplysninger med en erklæring

fra eksportøren, som angiver:

a) GMO'ernes identitet og relevante træk og egenskaber

b) alle krav til sikker håndtering, oplagring, transport og anvendelse af disse GMO'er

c) den kontaktinstans, der kan give yderligere oplysninger og i givet fald navn og adresse på

importør eller eksportør

d) en erklæring om, at overførslen er i overensstemmelse med kravene i den protokol, der finder

anvendelse på eksportøren.

5. Stk. 1-4 berører ikke andre specifikke krav i Fællesskabets lovgivning eller internationale

krav om identifikation, der udformes i overensstemmelse med protokollens artikel 18.

Artikel 13

Transit

Eksportøren anmelder transit af GMO'er til parter, der har truffet beslutning om at regulere transit af

GMO'er gennem deres område, og som har meddelt denne beslutning til Clearingcentret for

Biosikkerhed.
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KAPITEL III

UFORSÆTLIG GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL AF GMO'ER

Artikel 14

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at forebygge uforsætlige

grænseoverskridende overførsler af GMO'er,

2. Så snart en medlemsstat får kendskab til en hændelse inden for sin jurisdiktion, der har

resulteret i udsætning af GMO'er, som fører eller kan føre til en uforsætlig grænseoverskridende

overførsel, der kan få betydelige negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den

biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker, træffer

den pågældende medlemsstat følgende foranstaltninger:

a) medlemsstaten tager passende skridt til at informere offentligheden og øjeblikkeligt informere

Kommissionen, de øvrige medlemsstater, de stater, der berøres eller som vil kunne berøres,

Clearingcentret for Biosikkerhed og i givet fald relevante internationale organisationer

b) medlemsstaten rådfører sig øjeblikkeligt med de stater, der berøres, eller som vil kunne

berøres, så de kan træffe passende forholdsregler og indlede de nødvendige tiltag, herunder

beredskabsforanstaltninger for at minimere eventuelle alvorlige negative virkninger.

3. Underretning i henhold til stk. 2 skal omfatte de oplysninger, der er anført i bilag III.
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KAPITEL IV

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 15

Deltagelse i den internationale informationsprocedure

1. Uden at det berører beskyttelsen af fortrolige oplysninger i henhold til protokollens

bestemmelser, underretter medlemsstaterne Clearingcentret for Biosikkerhed og Kommissionen om

a) national lovgivning og retningslinjer, der er relevante for gennemførelsen af protokollen, jf.

protokollens artikel 11, stk. 5, og artikel 20, stk. 3, litra a)

b) de nationale kontaktinstanser, hvortil uforsætlige grænseoverskridende overførsler skal

meldes, jf. protokollens artikel 17

c) bilaterale, regionale og multilaterale aftaler og overenskomster, som medlemsstaten har

indgået vedrørende forsætlige grænseoverskridende overførsler af GMO'er, jf. protokollens

artikel 20, stk. 3, litra b)

d) tilfælde af utilsigtede eller ulovlige grænseoverskridende overførsler, der vedrører

medlemsstaterne, jf. protokollens artikel 17 og 25
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e) endelige afgørelser, som en medlemsstat træffer om anvendelse inden for denne medlemsstat

af GMO'er, herunder afgørelser:

– om indesluttet anvendelse, der er klassificeret i risikoklasse 3 eller 4, og som

sandsynligvis vil blive gjort til genstand for grænseoverskridende overførsler,

– om udsætning af GMO'er i henhold til del B i direktiv 2001/18/EF eller

– om import til Fællesskabet af GMO'er,

jf. artikel 11 og artikel 20, stk. 3, litra d), i protokollen senest 15 dage efter vedtagelsen af den

pågældende afgørelse

f) resuméer af risikovurderinger eller miljøundersøgelser af GMO'er foretaget i henhold til

fællesskabslovgivningen og gennemført i overensstemmelse med protokollens artikel 15,

herunder i givet fald relevante oplysninger om produkter hidhørende fra GMO'er, dvs.

forarbejdet materiale hidrørende fra GMO'er, som indeholder påviselige nye kombinationer af

replikationsdygtigt genetisk materiale opnået ved hjælp af moderne bioteknologi, jf.

protokollens artikel 20, stk. 3, litra c)

g) revision af nationale afgørelser om forsætlig grænseoverskridende overførsel, jf. protokollens

artikel 12
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h) afgørelser, som en medlemsstat træffer om beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse

med artikel 23 i direktiv 2001/18/EF, eller nødforanstaltninger, som en medlemsstat træffer i

overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om genetisk modificerede fødevarer og

foderstoffer.

2. I overensstemmelse med protokollens bestemmelser underretter Kommissionen på

Fællesskabets vegne Clearingcentret for Biosikkerhed om følgende:

a) fællesskabslovgivning og retningslinjer, der er relevante for gennemførelsen af protokollen, jf.

protokollens artikel 11, stk. 5, og artikel 20, stk. 3, litra a)

b) bilaterale, regionale og multilaterale aftaler og overenskomster på fællesskabsplan vedrørende

forsætlige grænseoverskridende overførsler af GMO'er jf. protokollens artikel 20, stk. 3,

litra b)

c) endelige beslutninger truffet på fællesskabsplan om anvendelse af en GMO i Fællesskabet,

herunder beslutninger om markedsføring eller import af en GMO, jf. protokollens artikel 11

og artikel 20, stk. 3, litra d)

d) resuméer af risikovurderinger eller miljøundersøgelser af GMO'er foretaget i henhold til

fællesskabslovgivningen og gennemført efter procedurer svarende til procedurerne i bilag II

til direktiv 2001/18/EF, herunder i givet fald oplysninger om produkter hidhørende fra

GMO'er, dvs. forarbejdet materiale hidrørende fra GMO'er, som indeholder påviselige nye

kombinationer af replikationsdygtigt genetisk materiale opnået ved hjælp af moderne

bioteknologi, jf. protokollens artikel 20, stk. 3, litra c)
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e) revision af beslutninger på fællesskabsplan om forsætlig grænseoverskridende overførsel, jf.

protokollens artikel 12

f) anvendelse af fællesskabslovgivning i stedet for protokollens procedurer på forsætlige

overførsler af GMO'er inden for Fællesskabet og import af GMO'er til Fællesskabet, jf.

protokollens artikel 14, stk. 3 og 4

g) rapporter, der er forelagt i henhold til artikel 19 i denne forordning, herunder rapporter om

gennemførelsen af proceduren for forudgående informeret samtykke, jf. protokollens

artikel 20, stk. 3, litra e).

Artikel 16

Fortrolighed

1. Kommissionen og medlemsstaterne må ikke give tredjemand fortrolige oplysninger, som er

modtaget eller udvekslet i henhold til denne forordning.

2. Eksportøren kan angive, hvilke af oplysningerne i anmeldelsen, jf. artikel 4, der bør behandles

som fortrolige. Der skal i så fald på anmodning vedlægges en begrundelse herfor.
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3. Den importerende part eller i givet fald importerende ikke-part afgør efter samråd med

eksportøren, hvilke oplysninger der skal holdes fortrolige, og informerer eksportøren om sine

afgørelser.

4. Følgende oplysninger kan under ingen omstændigheder anses som fortrolige, når de

forelægges i henhold til artikel 4, 9 eller 12:

a) eksportørens navn og adresse

b) generel beskrivelse af GMO'en eller GMO’erne,

c) et resumé af risikovurderingen af virkningerne for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den

biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker

d) eventuelle beredskabsplaner og -metoder.

5. Trækker eksportøren sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, vil alle produktions- og

forretningsoplysninger, herunder oplysninger om forskning og udvikling samt oplysninger, hvor

den importerende part eller ikke-part og eksportøren er uenige om deres fortrolige karakter, blive

anset som fortrolige af Kommissionen og medlemsstaterne.



15546/1/02 REV 1 ACA/he 27
DG I    DA

Artikel 17

Kompetente myndigheder og repræsentationer

1. Kommissionen udpeger en fællesskabsrepræsentation og, når det er relevant en kompetent

fællesskabsmyndighed.

2. Hver medlemsstat udpeger en repræsentation samt en eller flere kompetente myndigheder. En

og samme instans kan fungere både som repræsentation og som kompetent myndighed.

3. Kommissionen, der handler på Fællesskabets vegne, og hver enkelt medlemsstat informerer

senest på den dag, hvor protokollen træder i kraft for deres vedkommende, sekretariatet om navne

og adresser på deres repræsentationer og kompetente myndigheder. Hvis en medlemsstat eller

Kommissionen har udpeget mere end én kompetent myndighed, skal den, når den underretter

sekretariatet herom, medsende relevante oplysninger om de pågældende myndigheders respektive

ansvarsområder. Sådanne oplysninger skal som minimum præcisere, hvilken kompetent myndighed

der er ansvarlig for hvilken type GMO. Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks

sekretariatet om eventuelle ændringer i udpegelsen af deres repræsentationer eller ændringer i navn

og adresse og ansvarsområder for deres kompetente myndigheder
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Artikel 18

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af

nærværende forordning, og træffer passende foranstaltninger til at sikre, at de anvendes.

Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende

virkning. Medlemsstaterne meddeler disse bestemmelser til Kommissionen senest den     * og

meddeler den straks eventuelle senere ændringer heraf.

Artikel 19

Overvågning og rapportering

1. Medlemsstaterne tilsender jævnligt og mindst hvert  tredje år Kommissionen en rapport om

anvendelsen af denne forordning medmindre andet er fastsat i artikel 33 i protokollen.

2. Kommissionen udarbejder med mellemrum, der fastsættes af konferencen af parterne i

konventionen i konferencens egenskab af møde for parterne i protokollen, en rapport på grundlag de

oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, og forelægger den for partskonferencen i dens

egenskab af møde for parterne i protokollen.

                                                
* 12 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions

Tidende.
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Artikel 20

Ikrafttrædelse

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske

Unions Tidende.

2. Denne forordning finder anvendelse fra den dag, hvor protokollen træder i kraft, jf. artikel 37,

stk. 1, i protokollen, eller fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, idet den seneste dato er

gældende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________



15546/1/02 REV 1 ACA/aa 1
BILAG I DG I    DA

BILAG I

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES I ANMELDELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 4

a) Navn og adresse m.v. på eksportøren.

b) Navn og adresse m.v. på importøren.

c) GMO'ens navn og identitet såvel som eventuel national klassifikation af

biosikkerhedsniveauet for GMO'en i eksportstaten.

d) Påtænkt(e) dato(er) for den grænseoverskridende overførsel, hvis kendt.

e) Taksonomisk status, almindelig betegnelse, sted for indsamling eller erhvervelse samt

biosikkerhedsrelaterede egenskaber ved recipientorganismen eller de parentale organismer.

f) Oprindelsescentre og centre for genetisk diversitet, hvis disse kendes, for recipientorganismen

og/eller de parentale organismer og en beskrivelse af de levesteder, hvor organismerne vil

kunne overleve eller formere sig.

g) Taksonomisk status, almindelig betegnelse, sted for indsamling eller erhvervelse samt

biosikkerhedsrelaterede egenskaber ved donororganismen(erne).

h) Beskrivelse af den indsatte nukleinsyre eller modifikation, den anvendte teknik og de heraf

følgende egenskaber ved GMO'en.
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i) Påtænkt anvendelse af GMO'en eller produkter heraf, dvs. forarbejdede materialer hidrørende

fra GMO'er, der indeholder påviselige nye kombinationer af replikationsdygtigt genetisk

materiale opnået ved teknikker, der er opført i bilag I A, del 1, i direktiv 2001/18/EF.

j) Mængden eller omfanget af de GMO'er, der skal overføres.

k) En tidligere og en eksisterende risikovurderingsrapport i overensstemmelse med bilag II i

direktiv 2001/18/EF.

l) Foreslåede metoder til sikker håndtering, oplagring, transport og anvendelse, herunder

emballage, mærkning, dokumentation, bortskaffelse og beredskabsprocedurer, hvor det er

relevant.

m) Retssituationen for GMO'en i eksportstaten (f.eks. hvorvidt organismen er forbudt i

eksportstaten, hvorvidt der er andre restriktioner, eller hvorvidt organismen er godkendt med

henblik på generel frigivelse) og, hvis GMO'en er forbudt i eksportstaten, årsagen hertil.

n) Resultatet af og formålet med eventuelle anmeldelser, som eksportøren har foretaget til andre

stater vedrørende den GMO, der skal overføres.

o) En erklæring om, at de ovennævnte oplysninger er korrekte.

________________________
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BILAG II

OPLYSNINGER, DER KRÆVES I HENHOLD TIL ARTIKEL 9

a) Navn og adresse m.v. på ansøgeren om tilladelse til indenlandsk brug.

b) Navn og adresse m.v. på den myndighed, der er ansvarlig for afgørelsen.

c) GMO'ens navn og identitet.

d) Beskrivelse af den genetiske modifikation, den anvendte teknik og de heraf følgende

egenskaber ved GMO'en.

e) Entydig identifikation af  GMO'en.

f) Taksonomisk status, almindelig betegnelse, sted for indsamling eller erhvervelse samt

biosikkerhedsrelaterede egenskaber ved recipientorganismen eller de parentale organismer.

g) Oprindelsescentre og centre for genetisk diversitet, hvis disse kendes, for recipientorganismen

og/eller de parentale organismer og en beskrivelse af de levesteder, hvor organismerne vil

kunne overleve eller formere sig.

h) Taksonomisk status, almindelig betegnelse, sted for indsamling eller erhvervelse samt

biosikkerhedsrelaterede egenskaber ved donororganismen(erne).
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i) Godkendte anvendelser af GMO'en.

j) En risikovurderingsrapport i overensstemmelse med bilag II i direktiv 2001/18/EF.

k) Foreslåede metoder til sikker håndtering, oplagring, transport og anvendelse, herunder

emballage, mærkning, dokumentation, bortskaffelse og beredskabsprocedurer, hvor det er

relevant.

________________________
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BILAG III

OPLYSNINGER, DER KRÆVES I HENHOLD TIL ARTIKEL 14

a) Foreliggende relevante oplysninger om de omtrentlige mængder af og de relevante

egenskaber og/eller træk ved GMO'en.

b) Oplysninger om omstændighederne ved og den omtrentlige dato for frigivelsen og om

anvendelsen af GMO'en hos oprindelsesparten.

c) Alle foreliggende oplysninger om de mulige negative virkninger for bevaring og bæredygtig

udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen

for mennesker, såvel som alle foreliggende oplysninger om mulige

risikostyringsforanstaltninger.

d) Alle andre relevante oplysninger.

e) En kontaktinstans, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

________________________





15546/1/02 REV 1 ADD 1 hm/ikn/LSN/hl/LMS 1
DG I    DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 4. marts 2003

Interinstitutionel sag:
2002/0046 (COD)

15546/1/02
REV 1 ADD 1

ENV 762
MI 301
WTO 179
ONU 86
AGRI 312
CODEC 1644
OC 5

 RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 4. marts 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af
genetisk modificerede organismer

RÅDETS BEGRUNDELSE



15546/1/02 REV 1 ADD 1 hm/ikn/LSN/hl/LMS 2
DG I    DA

I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 18. februar 2002 Rådet sit forslag til Europa-Parlamentets

og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede

organismer.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 17. juli 2002.

3. Regionsudvalget afgav udtalelse den 16. maj 2002.

4. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 24. september 2002.

5. Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2, den

4. marts 2003.

II. FORMÅL

Dette forslag til forordning om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede

organismer (GMO'er) vil indgå i den lovgivning, der er nødvendig for at sikre gennemførelsen

af Cartagena-protokollen om biosikkerhed ("protokollen"), og som er udarbejdet under kon-

ventionen om den biologiske mangfoldighed.

Formålene med denne forordning er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet at fast-

lægge en fælles ordning for anmeldelse af og information om grænseoverskridende over-

førsler af GMO'er og at sikre en homogen gennemførelse af bestemmelserne i Cartagena-

protokollen på Fællesskabets vegne med henblik på at bidrage til at sikre et passende beskyt-

telsesniveau i forbindelse med sikker overførsel, håndtering og anvendelse af GMO'er, som

kan have negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mang-

foldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

I 2002 blev det efter høring af Europa-Parlamentet besluttet at indgå protokollen på Det Euro-

pæiske Fællesskabs vegne. Protokollen træder i kraft, når 50 parter har deponeret det nødven-

dige instrument.

På baggrund heraf angår dette forslag, der bygger på EF-traktatens artikel 175, stk. 1, hoved-

sagelig spørgsmålet om udarbejdelsen af en fælles ordning for anmeldelse af og information

om grænseoverskridende overførsler af GMO'er til tredjelande, samt spørgsmålet om ufor-

sætlige grænseoverskridende overførsler, hvilket er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af

de bestemmelser i Cartagena-protokollen, der vedrører disse spørgsmål. Andre bestemmelser i

protokollen falder ind under Fællesskabets lovgivning.

Rådet er generelt nået til enighed om en strategi, hvorefter protokollen følges nøje. Inden for

denne ramme er der ikke desto mindre konkrete formuleringer, som følger EU-praksis, når

dette er blevet anset for nødvendigt af retlige eller politiske grunde, f.eks. er ordene "levende

modificerede organismer", der anvendes i protokollen, ikke anvendt, da EU's interne termi-

nologi, "genetisk modificerede organismer", anses for at svare hertil og er det udtryk, der

generelt anvendes i EU.

Rådet finder det relevant at overveje en forbindelse med eventuelle ikke-parter i henhold til

forordningen, da ikke alle lande, der er interesseret i det spørgsmål, som er reguleret i proto-

kollen, og heller ikke alle protokollens signatarstater nødvendigvis vil være parter i protokol-

len på tidspunktet for dens ikrafttrædelse. Rådet er ud fra den kontekst, som de forskellige

artikler og stykker indgår i, nået til enighed om de dele af forordningen, som også bør vedrøre

ikke-parter.

Kommissionen har ikke accepteret den fælles holdning, som Rådet er nået til enighed om.
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2. Europa-Parlamentets ændringer

Under afstemningen på plenarmødet den 24. september 2002 vedtog Europa-Parlamentet

45 ændringer til forslaget.

a) 33 af disse er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning (25 i artiklerne og 8 i betragt-

ningerne), enten ordret, delvis eller i princippet:

Ændringsforslag 1 er afspejlet i betragtning 3.

Ændring 2 er afspejlet i betragtning 4.

Ændring 3 er afspejlet i betragtning 20, der vedrører den generelle betydning af forsig-

tighedsprincippet for dette forslag.

Ændring 4, 14 og 23, første del, er afspejlet i henholdsvis betragtning 7, artikel 3 og

artikel 6. Disse ændringer vedrører ordet "anmelder", der hverken er præcist eller prak-

tisk, og som derfor i hele teksten er ændret til den konkrete økonomiske operatør,

hovedsagelig "eksportøren".

Ændring 5 er afspejlet i betragtning 9, der anerkender betydningen af kapacitet som

værende relevant for en række generelle formål og for at træffe de informerede afgørel-

ser, der er nødvendige i henhold til Cartagena-protokollen. Rådet finder, at Kommissio-

nen og medlemsstaterne generelt bør udfolde ihærdige bestræbelser på at sætte de rele-

vante lande i stand til at udvikle deres menneskelige ressourcer og institutionelle kapa-

citet yderligere. Det anses ikke for hensigtsmæssigt at fastsætte forpligtelser vedrørende

det generelle spørgsmål om kapacitetsopbygning i en specifik forordning som denne.

Ændring 47 sigter mod at indføre sådanne forpligtelser i den dispositive tekst til denne

konkrete forordning og blev derfor ikke accepteret.

Ændring 6, 8, 11 samt 56, 12, 13 og 43 er af redaktionel karakter og er blevet indføjet i

teksten på en mere hensigtsmæssig måde, men med deres redaktionelle formål i tan-

kerne. Disse ændringer er afspejlet i henholdsvis betragtning 10 og 17 samt artikel 2,

stk. 3 (som er udgået), og artikel 8, stk. 1, artikel 3, nr. 6, artikel 3, nr. 7 og artikel 15,

stk. 2, litra g).
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Ændring 7 er afspejlet i betragtning 15 (jf. ligeledes ændring 45).

Ændring 10 er afspejlet i artikel 2, stk. 2, men i en ordlyd, der ligger noget tættere på

protokollen.

Ændring 18 vedrører spørgsmålet om en nøjagtig definition af "grænseoverskridende

overførsel", sådan som det er afspejlet i artikel 3, nr. 14.

Ændring 21 og 60 dækker nogle af de samme punkter. Ændring 21 og 60 omfatter

begge fire elementer. Første og andet element i ændring 21 ("... meddeler sin beslutning

..." og "ved beregning af fristen...") er afspejlet i artikel 5, stk. 2, i den fælles holdning.

Tredje og fjerde element i ændring 21 ("Hvis den importerende part eller ikke-part ikke

..." og "Der må ikke foretages nogen eksport...") og andet element i ændring 60 ("Der

foretages ingen ... uden ...") er afspejlet i artikel 5, stk. 1.

Første element i ændring 60 (direkte eller indirekte) er ikke blevet accepteret, da det er

et nyt begreb, som tager udgangspunkt i den terminologi, der anvendes i andre forbin-

delser. Tredje element i ændring 60 er af redaktionel karakter, men blev ikke anset for at

forbedre teksten. Fjerde element i ændringsforslag 60 ("eksportøren") blev accepteret på

linje med ændring 4, 14 og 23, jf. ovenfor.

Ændring 24 og 25 er afspejlet i artikel 16, der følger protokollens bestemmelser om

fortrolige oplysninger og oplysninger, der ikke kan anses for at være fortrolige.

Ændring 28 er afspejlet i artikel 9, stk. 1.

Ændring 29 omfatter en række elementer, der er afspejlet i artikel 10 i den fælles hold-

ning, med enkelte ændringer i affattelsen, som bringer teksten tættere på protokollen.

Derudover er kravet om godkendelse inden for Fællesskabet blevet suppleret med den

betingelse, at et tredjelands kompetente myndighed udtrykkeligt har givet tilladelse til

den pågældende import.
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Ændring 34, 35 og 36 er afspejlet i artikel 12, stk. 4.

Ændring 37 er afspejlet i artikel 10, stk. 1.

Ændring 38 og 59 er afspejlet i artikel 14, stk. 1.

Ændring 40 er afspejlet i artikel 14, stk. 2, litra b) med tilføjelse af ordet "betydelige".

Ændring 46 er afspejlet i artikel 19, stk. 1.

Ændring 50 og 51 indeholder tre elementer. Tredje element ("der er bestemt til inde-

sluttet anvendelse eller til transit") er afspejlet i artikel 11, stk. 1 samt artikel 13 i den

fælles holdning.

b) 12 ændringer er blevet indarbejdet og 4 andre kun delvist indarbejdet. Disse

16 ændringer kan grupperes således:

Ændring 9 synes at sigte mod det noget diffuse begreb "lettelse" og respekten for

eventuelle elementer i importlandets lovgivning. Rådet finder, at disse elementer kan

give anledning til en række fortolkningsproblemer og har besluttet at fokusere på

respekten for den importerende parts eller ikke-parts konkrete beslutning (jf. ændring 21

og 60 samt artikel 5, stk. 1, i den fælles holdning).

Ændring 15 ligger tæt op ad teksten til protokollen, men er ikke blevet accepteret, fordi

Rådet har indvilliget i at følge princippet om, at teksten skal holdes tæt på Fællesskabets

toldkodeks for at undgå en særlig affattelse på dette punkt i denne konkrete forordning.

Ændring 16 og 17 er af redaktionel karakter og går ud på at anvende ordet "ratificeret"
i stedet for det bredere "indgået", der formelt omfatter bl.a. ratifikation og godkendelse,
og som er blevet generelt anvendt af Fællesskabet. Rådet finder det ikke hensigtsmæs-
sigt at anvende "ratificeret" på ad hoc-basis.
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Ændring 23, anden del, er ikke blevet accepteret. Den vedrører en forpligtelse for
Kommissionen til at gøre eksportørens anmeldelse af import til parter eller ikke-parter
tilgængelig for offentligheden, men Kommissionen er ikke i besiddelse af sådanne
anmeldelser.

Ændring 27 er ikke blevet accepteret, da Rådet ikke finder, at en sådan supplerende
anmeldelse til Clearingcentret for Biosikkerhed er nødvendig på baggrund af forpligtel-
serne i medfør af protokollen.  Rådet finder, at det er relevant at understrege, at bestem-
melserne vedrørende de relevante oplysninger til Clearingcentret for Biosikkerhed fin-
des i artikel 15, stk. 1, litra e) og artikel 15, stk. 2, litra c).

Ændring 30 er ikke blevet accepteret, da den vedrører særlige tilfælde af anmeldelse af
varer, som ikke indeholder GMO'er, eller GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse,
hvilket ikke er nødvendigt på grund af de forpligtelser, der følger af protokollen. End-
videre synes denne ændring at berøre spørgsmål vedrørende en eksportørs overholdelse
af den importerende parts eller ikke-parts eventuelle lovgivning, når kravet om en sådan
overholdelse må forventes at ligge i sagens natur, hvis den pågældende lovgivning er
vedtaget korrekt og er forenelig med protokollen.

Ændring 31 og 53 er ikke blevet accepteret uden videre, da disse ændringer synes at
berøre spørgsmål vedrørende en eksportørs overholdelse af transitpartens eller ikke-
partens eventuelle lovgivning. En sådan overholdelse må forventes at ligge i sagens
natur, hvis den pågældende lovgivning er vedtaget korrekt og er forenelig med proto-
kollen. Rådet finder det relevant at påpege, at artikel 13 i den fælles holdning omfatter
anmeldelse af transit af GMO'er i en affattelse, som følger protokollen nøje.

Ændring 32 er ikke blevet accepteret, da størstedelen af den supplerende tekst, som er
indeholdt i denne ændring, vedrører transit og oplagringsperioder, som afbryder en
sådan transit, og da disse ikke anses for at være særlige situationer, som bør gribes an
med særlig opmærksomhed set i forhold til andre etaper af den grænseoverskridende
overførsel af GMO'er.

Ændring 44 er ikke blevet accepteret, da den er mere vidtgående end de generelle

betingelser, der gælder for indførelsen af nationale sanktioner.
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Ændring 45 er ikke blevet accepteret, da den ikke udgør en konkret retlig bestemmelse.

Rådet finder det relevant at påpege, at Fællesskabet og medlemsstaterne allerede støtter

den pågældende proces, der fremgår af betragtning 15 og dermed også afspejler

ændring 7.

Ændring 47 er ikke blevet accepteret, da den sigter mod at indføre forpligtelser med

hensyn til det generelle spørgsmål om kapacitetsopbygning i en specifik forordning som

denne. Rådet finder, at Kommissionen og medlemsstaterne generelt bør udfolde ihær-

dige bestræbelser på at sætte de pågældende lande i stand til at udvikle deres menneske-

lige ressourcer og institutionelle kapacitet yderligere, mens det ikke anses for hensigts-

mæssigt at fastsætte forpligtelser vedrørende dette generelle spørgsmål i denne konkrete

forordning. Formålet med ændring 5 er at indføre en betragtning om det generelle

spørgsmål og er blevet accepteret af Rådet (jf. ovenfor).

Ændring 50 og 51 indeholder tre elementer. Første og andet element ("som det pågæl-

dende land har godkendt til udsætning") er ikke blevet accepteret, da de kan skabe

uoverensstemmelse med det generelle princip i artikel 4 i den fælles holdning, der er

formuleret som "indgiver skriftlig anmeldelse .... forud for den første forsætlige grænse-

overskridende overførsel ...", uanset en eventuel allerede eksisterende godkendelse fra

importparten. Endvidere har ændringen ikke betegnet den pågældende godkendelse,

mens den fælles holdning har tilføjet "anvendelse, som specificeret i bilag I, nr. i)".

Ændring 60 er til dels ikke blevet accepteret som anført under ændring 21. Første

element i ændring 60 ("direkte eller indirekte") er ikke blevet accepteret, da det er nyt

begreb, som tager udgangspunkt i den terminologi, der anvendes i andre forbindelser.

Tredje element i ændring 60 er af redaktionel karakter, men blev ikke anset for at for-

bedre teksten. Fjerde element i ændring 60 ("eksportøren") blev accepteret på linje med

ændring 4, 14 og 23, jf. ovenfor.
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IV. KONKLUSION

Rådet finder, at dens fælles holdning i vid udstrækning tager hensyn til Europa-Parlamentets

førstebehandlingsudtalelse. Rådets fælles holdning udgør en afbalanceret løsning, som både

har til formål at sikre, at Fællesskabet og dets medlemsstater kan leve op til deres forpligtelser

i henhold til protokollen ved at indføre en ordning for grænseoverskridende overførsler af

GMO'er under hensyn til det vigtige proportionalitets- og forsigtighedsprincip, og at even-

tuelle importlandes konkrete afgørelser respekteres.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 3. marts 2003 (03.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0046 (COD)

6272/1/03
REV 1

ENV 77
MI 35
WTO 19
ONU 3
AGRI 37
CODEC 167

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk
modificerede organismer

1. Den 18. februar 2002 sendte Kommissionen ovennævnte forslag til Rådet. Forslaget er baseret

på traktatens artikel 175, stk. 1.

2. Europa-Parlamentet afgav i overensstemmelse med traktatens artikel 251 førstebehandlings-

udtalelse den 24. september 2002. Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse

den 17. juli 2002. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 16. maj 2002.

3. Rådet nåede til enighed om artiklerne og bilagene på samlingen den 17. oktober 2002 og an-

modede De Faste Repræsentanters Komité om at udarbejde præamblen og sende teksten til

jurist-lingvisterne med henblik på endelig udformning.
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4. Da dette nu er sket, foreslås det, at De Faste Repræsentanters Komité henstiller til Rådet, at

det som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling

– vedtager den fælles holdning, som den foreligger i dok. 15546/02 ENV 762 MI 301

WTO 179 ONU 86 AGRI 312 CODEC 1644 OC 5  + COR 1

(fr,de,it,nl,en,da,el,pt,fi,sv)

– noterer sig Rådets begrundelse i 15546/02 ADD 1

– optager erklæringerne i ADD 1 REV 2 + ADD 1 REV 2 COR 1 til nærværende note i

mødeprotokollen.

Den fælles holdning vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt sammen

med Rådets begrundelse.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 19. februar 2003 (21.02)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0046 (COD)

6272/03
ADD 1

ENV 77
MI 35
WTO 19
ONU 3
AGRI 37
CODEC 167

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk
modificerede organismer

Erklæring til optagelse i Rådets protokol

"Den tyske delegation forstår betragtning nr. 20 således:

De kompetente myndigheder skal anvende forsigtighedsprincippet inden for rammerne af forord-

ningens bestemmelser. Det er i overensstemmelse med det formål, som er fastlagt i artikel 1 i

Cartagena-protokollen."

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 24. februar 2003 (25.02)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0046 (COD)

6272/03
ADD 1 REV 1

ENV 77
MI 35
WTO 19
ONU 3
AGRI 37
CODEC 167

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk
modificerede organismer

Erklæringen fra den tyske delegation fremsættes her for første gang.

De øvrige erklæringer blev oprindeligt fremsat efter samlingen i Rådet den 17. oktober 2002, hvor

der blev opnået politisk enighed og disse erklæringer blev optaget i Rådets mødeprotokol

(13299/02). Henvisningerne til artikler og stykker er blevet omnummereret i overensstemmelse med

den omnummerering, der blev foretaget af Jurist-lingvist-Gruppen ved den endelige udformning af

den fælles holdning.

________________________
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Erklæringen til optagelse i Rådets protokol

Erklæring fra den tyske delegation

"Den tyske delegation forstår betragtning nr. 20 således:

De kompetente myndigheder skal anvende forsigtighedsprincippet inden for rammerne af forord-

ningens bestemmelser. Det er i overensstemmelse med det formål, som er fastlagt i artikel 1 i

Cartagena-protokollen."

Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen noterer sig, at der er enstemmighed i Rådet om behovet for, at EF-eksportører skal

have et udtrykkeligt samtykke fra importøren inden en første forsætlig grænseoverskridende over-

førsel af GMO'er bestemt til udsætning i miljøet (artikel 5, stk. 1).

Kommissionen finder, at det kompromis, der blev opnået i Rådet, går længere end den præcise

affattelse af Cartagena-protokollen om biosikkerhed, og at det kan hindre eksport af de GMO'er,

som har fået samtykke til en del B- eller en del C-udsætning, fra Fællesskabet til tredjelande ved at

skabe unødige administrative byrder, der ikke nødvendigvis står i forhold til de mål, der skal nås.

Kommissionen bemærker også, at Rådet enstemmigt støtter tilføjelsen af et ny artikel 14, stk. 1, der

pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at forebygge uforsætlige

grænseoverskridende overførsler af GMO'er. Kommissionen understreger en sådan bestemmelses

manglende overensstemmelse med den risikovurdering og de håndteringsforanstaltninger, der er

fastsat i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og direk-

tiv 90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, som senest

ændret ved direktiv 98/81/EF, da sikkerheden for menneskers sundhed og miljøet af udsætningen i

miljøet af sådanne GMO'er er sikret gennem disse foranstaltninger."
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Erklæring fra den belgiske delegation

"Belgien er betænkelig ved formuleringen af artikel 12, stk. 2, om identifikation af GMO'er bestemt
til anvendelse som fødevare eller foder eller til forarbejdning. Derfor opfordrer Belgien til, at der
hurtigt vedtages regler med henblik på en klar identifikation af GMO'er i blandinger bestemt for
direkte anvendelse som fødevare eller foder eller til forarbejdning for at sikre et højt sikkerheds-
niveau og nyttig information til virksomhederne."

Erklæring fra den italienske delegation

"Den italienske delegation finder, at den af Rådet godkendte affattelse ikke er helt tilfredsstillende
for så vidt angår:

artikel 10, stk. 3, vedr. nationale beslutninger om import, og
artikel 12 vedr. identifikation og ledsagende dokumentation.

For så vidt angår produkter, der indeholder blandinger af GMO'er (artikel 12), har man blot udskudt
løsningen af et vanskeligt problem til engang i fremtiden, selv om det er et centralt element i den
nye forordning.

Hvis den part eller ikke-part, der importerer GMO'er til anvendelse som fødevarer, foder eller til
forarbejdning, undlader at meddele sin beslutning (artikel 10, stk. 3), medfører anvendelsen af
udtrykket "grænseoverskridende overførsel", der både omfatter transit og andre varebevægelser,
hvad enten de er forsætlige eller ej, i stedet for udtrykket "eksport", der udelukkende omfatter for-
sætlige varebevægelser, at bestemmelsen juridisk set bliver uklar og vil være vanskelig at admini-
strere.

Den italienske delegation ville have kunnet gå med til nogle af de løsninger, der blev foreslået, for
at man ved et kompromis kunne nå frem til generel tilslutning til hele teksten, men kan under disse
omstændigheder ikke gå ind for det, man globalt set er nået til enighed om, og erklærer hermed, at
den afholder sig fra at stemme."

Erklæring fra den østrigske delegation

"Østrig hilser med tilfredshed den politiske enighed, der er opnået med hensyn til denne forordning,
for dermed at sikre, at Cartagena-protokollen om biosikkerhed (som Østrig allerede har ratificeret)
hurtigst muligt gennemføres i praksis på Det Europæiske Fællesskabs område.
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Med hensyn til artikel 12, stk. 2, fastslår Østrig, at det også ved leverancer af blandinger, der inde-

holder GMO'er, der er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer, foder eller til forarbejdning, er

af stor betydning, at disse blandinger ledsages af identifikationskoder, så de kan identificeres bedst

muligt. Østrig forventer derfor, at der også på dette punkt findes en entydig løsning, når spørgsmålet

er blevet løst endeligt i forbindelse med forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO'er.

Med hensyn til  artikel 15, stk. 1, litra e), mener Østrig ikke, at det i henhold til protokollen kræves,

at Clearingcentret for Biosikkerhed underrettes om nationale beslutninger om indesluttet anvendelse

af GMO'er. Østrig har derfor kun tilsluttet sig den nu vedtagne indskrænkede underretningspligt for

ikke at anfægte det opnåede kompromis.

________________________
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Vedr.: Vedtagelse af fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk
modificerede organismer

Erklæringen fra den tyske delegation fremsættes her for første gang.

De øvrige erklæringer blev oprindeligt fremsat efter samlingen i Rådet den 17. oktober 2002, hvor

der blev opnået politisk enighed og disse erklæringer blev optaget i Rådets mødeprotokol

(13299/02). Henvisningerne til artikler og stykker er blevet omnummereret i overensstemmelse med

den omnummerering, der blev foretaget af Jurist-lingvist-Gruppen ved den endelige udformning af

den fælles holdning.

________________________
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Erklæringen til optagelse i Rådets protokol

Erklæring fra den tyske delegation

"Den tyske delegation forstår betragtning nr. 20 således:

De kompetente myndigheder skal anvende forsigtighedsprincippet inden for rammerne af forord-

ningens bestemmelser. Det er i overensstemmelse med det formål, som er fastlagt i artikel 1 i

Cartagena-protokollen."

Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen noterer sig, at der er enstemmighed i Rådet om behovet for, at EF-eksportører skal

have et udtrykkeligt samtykke fra importøren inden en første forsætlig grænseoverskridende over-

førsel af GMO'er bestemt til udsætning i miljøet (artikel 5, stk. 1).

Kommissionen finder, at det kompromis, der blev opnået i Rådet, går længere end den præcise af-

fattelse af Cartagena-protokollen om biosikkerhed, og at det kan hindre eksport af de GMO'er, som

har fået samtykke til en del B- eller en del C-udsætning, fra Fællesskabet til tredjelande ved at skabe

unødige administrative byrder, der ikke nødvendigvis står i forhold til de mål, der skal nås.

Kommissionen bemærker også, at Rådet enstemmigt støtter tilføjelsen af et ny artikel 14, stk. 1, der

pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at forebygge uforsætlige

grænseoverskridende overførsler af GMO'er. Kommissionen understreger en sådan bestemmelses

manglende overensstemmelse med den risikovurdering og de håndteringsforanstaltninger, der er

fastsat i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og direk-

tiv 90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, som senest

ændret ved direktiv 98/81/EF, da sikkerheden for menneskers sundhed og miljøet af udsætningen i

miljøet af sådanne GMO'er er sikret gennem disse foranstaltninger."
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Erklæring fra den belgiske delegation

"Belgien er betænkelig ved formuleringen af artikel 12, stk. 2, om identifikation af GMO'er bestemt
til anvendelse som fødevare eller foder eller til forarbejdning. Derfor opfordrer Belgien til, at der
hurtigt vedtages regler med henblik på en klar identifikation af GMO'er i blandinger bestemt for
direkte anvendelse som fødevare eller foder eller til forarbejdning for at sikre et højt sikkerhedsni-
veau og nyttig information til virksomhederne."

Erklæring fra den italienske delegation

"Den italienske delegation finder, at den af Rådet godkendte affattelse ikke er helt tilfredsstillende
for så vidt angår:

artikel 10, stk. 3, vedr. nationale beslutninger om import, og
artikel 12 vedr. identifikation og ledsagende dokumentation.

For så vidt angår produkter, der indeholder blandinger af GMO'er (artikel 12), har man blot udskudt
løsningen af et vanskeligt problem til engang i fremtiden, selv om det er et centralt element i den
nye forordning.

Hvis den part eller ikke-part, der importerer GMO'er til anvendelse som fødevarer, foder eller til
forarbejdning, undlader at meddele sin beslutning (artikel 10, stk. 3), medfører anvendelsen af ud-
trykket "grænseoverskridende overførsel", der både omfatter transit og andre varebevægelser, hvad
enten de er forsætlige eller ej, i stedet for udtrykket "eksport", der udelukkende omfatter forsætlige
varebevægelser, at bestemmelsen juridisk set bliver uklar og vil være vanskelig at administrere.

Den italienske delegation ville have kunnet gå med til nogle af de løsninger, der blev foreslået, for
at man ved et kompromis kunne nå frem til generel tilslutning til hele teksten, men kan under disse
omstændigheder ikke gå ind for det, man globalt set er nået til enighed om, og erklærer hermed, at
den afholder sig fra at stemme."

Erklæring fra den østrigske delegation

"Østrig hilser med tilfredshed den politiske enighed, der er opnået med hensyn til denne forordning,
for dermed at sikre, at Cartagena-protokollen om biosikkerhed (som Østrig allerede har ratificeret)
hurtigst muligt gennemføres i praksis på Det Europæiske Fællesskabs område.
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Med hensyn til artikel 12, stk. 2, fastslår Østrig, at det også ved leverancer af blandinger, der inde-

holder GMO'er, der er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer, foder eller til forarbejdning, er

af stor betydning, at disse blandinger ledsages af identifikationskoder, så de kan identificeres bedst

muligt. Østrig forventer derfor, at der også på dette punkt findes en entydig løsning, når spørgsmålet

er blevet løst endeligt i forbindelse med forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO'er.

Med hensyn til  artikel 15, stk. 1, litra e), mener Østrig ikke, at det i henhold til protokollen kræves,

at Clearingcentret for Biosikkerhed underrettes om nationale beslutninger om indesluttet anvendelse

af GMO'er. Østrig har derfor kun tilsluttet sig den nu vedtagne indskrænkede underretningspligt for

ikke at anfægte det opnåede kompromis.

________________________
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2002/0046 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet led

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer

1. PROCEDURE

Forelæggelse af forslaget for Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2002)85
2002/0046(COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 175: 18. februar 2002

Udtalelse fra Regionsudvalget: 16. maj 2002

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 17. juli 2002

Udtalelse fra Europa-Parlamentet ved
Førstebehandlingen: 24. september 2002

Til opfølgning af Europa-Parlamentets udtalelse og i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, vedtog Rådet sin fælles holdning den 4.3.2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med forslaget er at gennemføre de relevante bestemmelser i Cartagena-
protokollen om biosikkerhed ved at fastlægge en fælles ordning for anmeldelse af og
information om eksport til tredjelande af genetisk modificerede organismer
(GMO'er). Denne ordning skal bidrage til at sikre et passende beskyttelsesniveau i
forbindelse med sikker overførsel, håndtering og anvendelse af GMO'er, som kan
have negative virkninger for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske
mangfoldighed, idet der også tages hensyn til sundhedsrisikoen for mennesker, og
idet der fokuseres særligt på grænseoverskridende overførsler.

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning følger stort set den samme opbygning som Kommissionens
oprindelige forslag. Den fælles holdning udvider imidlertid forslagets oprindelige
anvendelsesområde og forøger i meget betydelig grad de forpligtelser, der påhviler
Fællesskabets eksportører, og går således videre end protokollen om biosikkerhed.
Kommissionen har ikke kunnet tilslutte sig den fælles holdning, som blev vedtaget
med enstemmighed. Kommissionen har derfor fremsat en erklæring til
miljøministerrådets mødeprotokol (jf. bilag I).
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3.2. Europa-Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen

På plenarforsamlingen den 24. september 2002 vedtog Europa-Parlamentet 45
ændringsforslag. I alt 31 af disse ændringer er medtaget i den fælles holdning, enten
fuldstændigt, delvist eller i princippet (ændring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 51 56 og 59).

De resterende 14 ændringer (ændring 9, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 32, 44, 45, 47, 50, 53
og 60) er ikke medtaget ud fra hensyn til retlig kohærens og lovtekniske aspekter,
klarhed i den tekniske terminologi, praktisk gennemførlighed og ønsket om ikke at
pålægge virksomheder og myndigheder for store administrative byrder.

3.2.1. De af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret, og som
er medtaget i den fælles holdning

Ændring 2 anerkender borgernes ret til at kunne vælge frit for så vidt angår GMO'er.
Indarbejdet i betragtning 4.

Ændring 6, 8, 11, 12, 13, 28, 40, 43 og 56 består af redaktionelle forbedringer af
forslaget. De er indarbejdet, fuldstændigt eller i princippet, i følgende dele af den
fælles holdning: betragtning 10, betragtning 17, artikel 8, stk. 1, artikel 3, nr. 6,
artikel 3, nr. 7, artikel 9, stk. 1, artikel 14, stk. 2, litra b), artikel 15, stk. 2, litra g),
og artikel 8, stk. 1.

Ændring 10 omformulerer undtagelsen for GMO'er, som er humanlægemidler.
Denne ændring er i princippet indarbejdet i artikel 2, stk. 2, i den fælles holdning.

Ifølge ændring 14 udgår definitionen på “anmelder” i forslagets artikel 3, nr. 11.
Denne ændring har givet sig udslag i, at det oprindelige forslags artikel 3, nr. 11, er
slettet i den fælles holdning.

Ændringsforslag 18 indeholder en definition på “grænseoverskridende overførsler”.
Denne ændring er i princippet indarbejdet i artikel 3, nr. 14, i den fælles holdning.

Den første del af ændring 23, hvorefter henvisningen til “anmelder” udgår, er
indarbejdet i artikel 6 i den fælles holdning. Anden del af ændring 23 er ikke
medtaget i den fælles holdning.

Ændringsforslag 24 og 25 afspejler biosikkerhedsprotokollens artikel 21 vedrørende
fortrolige oplysninger. Denne ændring er i princippet indarbejdet i artikel 16 i den
fælles holdning.

Ændring 34, 35 og 36 supplerer forslagets krav om identifikation. Denne ændring er i
princippet indarbejdet i artikel 12 i den fælles holdning.

Ændring 37 sikrer, at biosikkerhedsprotokollens artikel 11, stk. 4, gennemføres.
Denne ændring er i princippet indarbejdet i den nye artikel 10, stk. 1, i den fælles
holdning.

Ændring 46 tilpasser fristerne for opfyldelse af forslagets overvågnings- og
rapporteringskrav, så de er i tråd med direktiv i 2001/18/EF om udsætning i miljøet



4

af GMO'er1. Denne ændring er i princippet indarbejdet i artikel 19, stk. 1, i den
fælles holdning.

Ændring 51 undtager GMO'er, der er bestemt til indesluttet anvendelse, og GMO'er i
transit fra kravet om anvendelse af proceduren for forudgående informeret samtykke.
Denne ændring er i princippet indarbejdet i artikel 11, stk. 1, i den fælles holdning,
vedrørende indesluttet anvendelse, og i dens artikel 13, vedrørende transit.

3.2.2. De af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret i sit
ændrede forslag, og som ikke er medtaget i den fælles holdning

Ændring 15: Kommissionen kunne i princippet gå med til at ændre definitionen på
“eksportør” i det oprindelige forslag, forudsat at definitionen ville blive erstattet med
en henvisning til de relevante bestemmelser i EF-toldkodeksen. Rådet har foretrukket
at bevare formuleringen fra Kommissionens oprindelige forslag i en let ændret form.
Kommissionen kan acceptere formuleringen i den fælles holdning, da den er i
overensstemmelse med toldkodeksen.

Ændring 50: Kommissionen beklager, at Rådet ikke har medtaget denne ændring,
som klart udelukker genanmeldelse af efterfølgende overførsler af en given GMO,
som allerede er godkendt i et givet land.

3.2.3. De vigtigste forskelle mellem det ændrede forslag og Rådets fælles holdning.

Ændring 21 præciserer, hvilken fremgangsmåde der skal følges i tilfælde af, at en
importpart ikke meddeler nogen beslutning efter at have modtaget anmeldelse af en
GMO. Kommissionen kunne acceptere hele ændringen, bortset fra den fjerde
sætning. Grunden hertil var, at man ved at kræve udtrykkeligt samtykke fra
importparten forud for en grænseoverskridende overførsel ville gå længere end
protokollens bestemmelser og dermed foregribe fremtidige internationale drøftelser
og fremgangsmåder på dette område. Rådet har ikke fulgt Kommissionens linje og
har med enstemmighed besluttet principielt at medtage hele ændring 21, som nu er at
finde i artikel 5 i den fælles holdning. Kommissionen har taget forbehold over for
dette punkt og har fremsat en erklæring til miljøministerrådets mødeprotokol den 17.
oktober 2002 (jf. bilag I).

Ændring 29 opstiller procedurer for GMO'er bestemt til direkte anvendelse som
fødevarer eller foder eller til forarbejdning, der ikke er i fuld overensstemmelse med
biosikkerhedsprotokollens artikel 11. Endnu vigtigere er det, at ændringsforslaget er i
strid med artikel 12 i forordning 178/2002/EF om generelle principper og krav i
fødevarelovgivningen, idet det fastsætter, at Fællesskabets eksport af GMO'er kun
må omfatte GMO'er, der er godkendt i EU til direkte anvendelse som fødevarer eller
foder eller til forarbejdning. Kommissionen kan af disse grunde ikke acceptere
ændringen. Rådet har imidlertid ikke fulgt Kommissionens linje og har med
enstemmighed besluttet principielt at inkorporere hele ændring 29, som nu er at finde
i artikel 10 i den fælles holdning. Kommissionen fremsatte et forbehold vedrørende
dette punkt på miljøministerrådets møde den 17. oktober 2002

Ændring 38 og 59 forpligter medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger
til at forhindre uforsætlige grænseoverskridende overførsler af levende modificerede

                                                
1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1-39.
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organismer. Kommissionen mener, at udtrykket uforsætlige grænseoverskridende
overførsler hovedsagelig dækker ulykkestilfælde. Dette aspekt er allerede
tilstrækkeligt dækket af fællesskabslovgivningen, nemlig direktiv 2001/18/EF. Rådet
har ikke fulgt Kommissionens linje og har med enstemmighed besluttet at indarbejde
ændring 38 og 59 i artikel 14, stk. 1, i den fælles holdning. Kommissionen har
fremsat en erklæring til miljøministerrådets mødeprotokol den 17. oktober 2002 (jf.
bilag I).

3.3. Nye bestemmelser, som Rådet har tilføjet, og Kommissionens holdning hertil

Ud over de ovennævnte ændringer har Rådet indført en række andre ændringer, som
hovedsagelig sigter mod at bringe tekstens opbygning i bedre overensstemmelse med
protokollen. Mange af disse ændringer er relativt uvæsentlige. Kommissionen kan
principielt acceptere de nedenfor anførte ændringer, medmindre andet er anført.

I titlen ændres "grænseoverskridende overførsel" til "grænseoverskridende
overførsler"

Betragtninger i fælles holdning

Betragtning 1 inderholder en ny henvisning til Fællesskabets afgørelse af 25. juni
2002 om indgåelse af Cartagena-protokollen om biosikkerhed.

I betragtning 3 er henvisningen til ændringen af direktiv 2001/18/EF ved den
kommende forordning om mærkning og sporbarhed af GMO'er slettet. Denne
ændring er i tråd med Europa-Parlamentets ændring 1.

I betragtning 6 præciseres det, at anmeldelsesproceduren kun omfatter GMO'er, der
er bestemt til udsætning i miljøet.

Betragtning 7 og 12: forenkling af formuleringen. Bl.a. slettes henvisningen til
“anmelder”, i tråd med Europa-Parlamentets ændring 4.

En ny betragtning 8 er tilføjet, hvori der kræves udtrykkeligt samtykke fra den
importerende part eller ikke-part inden den første grænseoverskridende overførsel af
en GMO til udsætning i miljøet. Dette er i tråd med den tilsvarende artikel 5, stk. 1, i
den fælles holdning, som Kommissionen fremsatte en erklæring om på
miljøministermødet (jf. bilag I). Forbehold fra Kommissionen.

I en ny betragtning 9 erkendes betydningen af kapacitetsudvikling, i tråd med
Europa-Parlamentets ændring 5.

Betragtning 14: henvisningen til forslaget om mærkning og sporbarhed af GMO'er er
slettet og er erstattet med en mere generel henvisning til fællesskabslovgivning
indeholdende regler om sporbarhed, mærkning og identifikation af GMO'er.

I en ny betragtning 15 erkendes betydningen af, at der udarbejdes internationale
regler og procedurer for ansvar og erstatning for skader som følge af
grænseoverskridende overførsler af GMO'er, i tråd med Europa-Parlamentets
ændring 7.

I en ny betragtning 16 erkendes betydningen af det igangværende arbejde på
internationalt plan med udvikling af ledsagedokumentation for GMO'er.
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Betragtning 17: tilføjelse af en henvisning til, at der skal finde rådføring sted med de
stater, der berøres eller vil kunne berøres i tilfælde af uforsætlig
grænseoverskridende overførsel, i tråd med bestemmelserne i artikel 14(2)(b) i den
fælles holdning.

Betragtning 18: “regelmæssigt” slettes.

I en ny betragtning 20 tilføjes en yderligere henvisning til forsigtighedsprincippet.
Hermed indarbejdes i princippet Europa-Parlamentets ændring 3.

Artikler i den fælles holdning

Artikel 1 (Formål)

– Indføjelse af en henvisning til direktiv 2001/18/EF og til gennemførelsen af
Cartagena-protokollen i forslagets formål. Ifølge Kommissionen gøres der i
betragtningerne rede for den retlige/politiske sammenhæng med protokollen og
direktiv 2001/18/EF. De dispositive bestemmelser bør ideelt kun vedrøre
forslagets praktiske formål, med de rettigheder og forpligtelser, det indebærer for
virksomheder og myndigheder.

– Udskiftning af termen “eksport” med “grænseoverskridende overførsler” i
formålet med forslaget og i hele teksten. Kommissionen har altid foretrukket
definitionen fra Fællesskabets toldkodeks (dvs. “eksport”).

Artikel 2 (Anvendelsesområde)

– Udskiftning af termen “eksport” med “grænseoverskridende overførsler” (jf.
Kommissionens bemærkninger under artikel 1 ovenfor).

Artikel 3 (Definitioner)

– Tilføjelse af udtrykket “på passende måde" til anvendelsen af
indeslutningsforanstaltninger for andre GMO'er end mikroorganismer (artikel 3,
nr. 5, litra b))

– Sletning af definitionen på "produkt", som næsten ikke er brugt i forslaget
(tidligere artikel 3, nr. 6, i det oprindelig forslag)

– Præcisering af definitionen på “anmeldelse” med tilføjelse af en henvisning til
"eksportørens" rolle og til “ikke-parter” (artikel 3, nr. 8)

– Udskiftning af termen “produkt” med “GMO” i definitionen på “eksport” ((artikel
3, nr. 10)

– Udskiftning af termen “produkt” med “GMO” i definitionen på "import” ((artikel
3, nr. 11) og præcisering af anvendelsesområdet (indførsel af en GMO på et
tredjelands toldområde)

– Udskiftning af termen “produkt” med “GMO” i definitionen på "eksportør”
((artikel 3, nr. 12) og præcisering af eksportørens rolle, hvad anmeldelsen angår

– Tilføjelse af ny definition på “importør” (artikel 3, nr. 13)
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– Ændring af definitionerne på “part” og “ikke-part” i artikel 3, nr. 15 og 16

– Præcisering af definitionen på “kompetent myndighed” under hensyntagen til
situationen for ikke-parter (artikel 3, nr. 19).

Artikel 4 (Anmeldelse af import til parter og ikke-parter)

– Sletning af “nationale” i forbindelse med kompetente myndigheder

– Tilføjelse af en henvisning til “anvendelse som angivet i overensstemmelse med
bilag I, litra (i)” for GMO'er, der er omfattet af proceduren for forudgående
informeret samtykke. Ifølge Kommissionen er påtænkte anvendelser allerede
medtaget i anmeldelsen (bilag I til den fælles holdning). Denne tilføjelse har
derfor begrænset værdi

– Artikel 4, stk. 2, i det oprindelig forslag er flyttet til den nye artikel 8
("Undtagelser fra kapitel II, afdeling 1").

Artikel 5 (Manglende beslutning):

– Eksportører forpligtes til ikke at foretage den første forsætlige
grænseoverskridende overførsel af en GMO til udsætning, medmindre
vedkommende har fulgt de procedurer, importparten har fastsat i medfør af
protokollens artikel 9 og 10, eller i påkommende tilfælde tilsvarende procedurer,
der kræves af en ikke-part. Forbehold fra Kommissionen, som foretrækker en
løsning, der er mere i tråd med formuleringen af biosikkerhedsprotokollens artikel
9 og 10

– Tilføjelse af henvisning til forenklede procedurer og til procedurer i medfør af
bilaterale, regionale og multilaterale aftaler og overenskomster

– Tilføjelse af henvisning til kommende procedurer og ordninger, der skal vedtages
på internationalt plan med henblik på at lette beslutningstagning og fremme
opfyldelsen af bestemmelserne.

Artikel 6 (Underretning af eksportparten)

– Indførelse af frist på fem år for opbevaring af oplysninger i tilknytning til en
anmeldelse

– Tilføjelse af parters eller ikke-parters beslutninger til listen over dokumenter, der
er omfattet af bestemmelserne i artikel 6.

Artikel 7 (Revision af beslutninger)

– Ny artikel baseret på biosikkerhedsprotokollens artikel 12.
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Artikel 8 (Undtagelser fra kapitel II, afdeling 1)

– Ny artikel, der samler undtagelserne fra kravet om forudgående informeret
samtykke, som tidligere var omfattet af artikel 2 og 4 i det oprindelige forslag

– Tilføjelse af nye undtagelser for forenklede procedurer, i overensstemmelse med
protokollens artikel 13, stk. 1, litra b), og for overførsler af GMO'er mellem parter
i bilaterale, regionale og multilaterale aftaler og overenskomster som omhandlet i
protokollens artikel 14, stk. 3.

Artikel 9 (Underretning af Clearingcentret for Bioteknologi - BCH)

– Ny titel, der er i bedre overensstemmelse med formuleringen i
biosikkerhedsprotokollen: "Underretning af Clearingcentret for Bioteknologi" i
stedet for "Anmeldelse til Clearingcentret for Bioteknologi"

– Omfordeling af Fællesskabets og de nationale instansers ansvar, hvad angår
underretning af Clearingcentret for Biosikkerhed (BCH), alt efter hvilken instans
der har truffet den beslutning, der er omfattet af underretningspligten Fra et
formelt og EF-retligt synspunkt henhører spørgsmål om godkendelse af GMO'er
under Fællesskabets kompetence. Medlemsstaterne har ganske vist ansvaret for at
indlede godkendelsesprocedurerne, men de skal gøre det inden for EF-rettens
rammer.

– Begrænsning af undtagelsen for beslutninger om markforsøg, så undtagelsen kun
gælder GMO'er, der er godkendt efter del B i direktiv 2001/18/EF, og som ikke
uden efterfølgende beslutning er bestemt til direkte anvendelse som levnedsmidler
eller foder eller til forarbejdning i et tredjeland. Dette er en ny restriktion, der ikke
findes i protokollen.

Artikel 10 (Parters og ikke-parters nationale beslutninger om import)

– Ny artikel om indførelse af eksportprocedurer for GMO'er bestemt til direkte
anvendelse som fødevarer eller foder eller til forarbejdning. En del af denne nye
artikel inkorporerer i princippet Europa-Parlamentets ændring 29 og 37 (se
bemærkningerne i punkt 3.2.3 for ændring 29 og punkt 3.2.1 for ændring 37).
Forbehold fra Kommissionen, som foretrækker en løsning, der er mere i tråd med
artikel 11 i biosikkerhedsprotokollen og artikel 12 i forordning 178/2002/EF om
generelle principper og krav i fødevarelovgivningen2 .

Artikel 11 (GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse)

– Ny artikel til gennemførelse af artikel 6, stk. 2, i protokollen om biosikkerhed.
Ifølge denne artikel undtages GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse under
visse omstændigheder fra kravet om anvendelse af proceduren for forudgående
informeret samtykke. I denne artikel erkendes endvidere parternes ret til at
regulere importen af GMO'er bestemt til indesluttet anvendelse på deres område.

                                                
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24.
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Artikel 12 (Identifikation og ledsagende dokumentation)

– Artikel 12, stk. 1, som gælder alle GMO'er, er en omredigeret udgave af
Kommissionens oprindelige forslag, tilpasset de seneste ændringer i forslaget om
mærkning og sporbarhed

– Artikel 12, stk. 2, gælder GMO'er, der er bestemt til direkte anvendelse som
fødevarer eller foder eller til forarbejdning. Den gennemfører artikel 18, stk. 2,
litra a), i protokollen om biosikkerhed. I det sidste afsnit undtages blandinger af
GMO'er, i overensstemmelse med biosikkerhedsprotokollen og med forbehold af
gældende og kommende fællesskabslovgivning om mærkning og sporbarhed af
GMO'er. Denne bestemmelse er resultatet af et kompromis, der blev nået til
enighed om på miljøministerrådets møde, og som Kommissionen har accepteret.

– Artikel 12, stk. 3, og 4, gennemfører henholdsvis biosikkerhedsprotokollens
artikel 18, stk. 2, litra b), (GMO'er til indesluttet anvendelse) og artikel 18, stk. 2,
litra c), (GMO'er til udsætning i miljøet).

Artikel 13 (Transit)

– Ny artikel, der omfatter bestemmelserne i Kommissionens oprindelige forslag
(tidligere artikel 7, i det oprindelig forslag), men som, under visse
omstændigheder, udvider anmeldelelsespligten til at omfatte alle GMO'er (og ikke
kun GMO'er til udsætning i miljøet).

Artikel 15 (Deltagelse i den internationale informationsprocedure)

– Omfordeling af Fællesskabets og de nationale instansers ansvar, hvad angår
underretning af Clearingcentret for Biosikkerhed (BCH), alt efter hvilken instans
der har truffet den beslutning, der er omfattet af underretningspligten

– Nye detaljerede underretningskrav for beslutninger om GMO'er efter del B i
direktiv 2001/18/EF eller om indeslutning i risikoklasse 3 eller 4 (artikel 15, stk.
1, litra e)

– Nye underretningskrav om beslutninger, som en medlemsstat træffer om
beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv
2001/18/EF eller om nødforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 35 i
forslaget til forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
(KOM/2001/0425 endelig udg.)3

.

Artikel 17 (Kompetente myndigheder og repræsentationer)

– Mulighed for, at Kommissionen om nødvendigt kan udpege en kompetent
fællesskabsmyndighed

– Omfordeling af Fællesskabets og de nationale instansers ansvar, hvad angår
udpegning af kompetente myndigheder og repræsentationer.

                                                
3 EFT C 304 E af 30.10.2001, s. 221-240.
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Artikel 20 (Ikrafttræden)

– Tilføjelse af ny betingelse for forordningens ikrafttræden under hensyn til, at
Fællesskabet allerede har deponeret sit ratifikationsinstrument.

4. KONKLUSION

På trods af en i mange henseender væsentlig forbedring af det oprindelige forslag
fører nogle af Rådets ændringer til, at sammenhængen mellem forslaget og andre
dele af EF-retten undermineres, navnlig hvad angår udtrykkeligt samtykke og eksport
af GM-råvarer. Disse ændringer vil endvidere kunne skabe problemer med den
praktiske gennemførelse af forslaget, især hvad international handel angår.
Kommissionen kan derfor ikke tilslutte sig den fælles holdning som vedtaget den
4.3.2003.

5. Erklæring fra Kommissionen

Se bilag I.
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BILAG I

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen tager til efterretning, at der er enstemmighed i Rådet om, at Fællesskabets
eksportører skal indhente udtrykkeligt samtykke fra importparten, inden den første forsætlige
grænseoverskridende overførsel af en GMO til udsætning i miljøet finder sted (artikel 5, stk.
1).

Det kompromis, Rådet er nået frem til, går efter Kommissionens opfattelse videre end
Cartagena-protokollen om biosikkerhed og vil unødigt kunne hindre eksport fra Fællesskabet
til tredjelande af GMO'er, som er godkendt til udsætning efter del B eller del C, fordi det vil
medføre en administrativ byrde, der ikke nødvendigvis står i rimeligt forhold til de
efterstræbte mål.

Kommissionen mærker sig også, at Rådet enstemmigt tilslutter sig, at der tilføjes et nyt stk. 1
til artikel 144, som forpligter medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til at
forebygge uforsætlige grænseoverskridende overførsler af GMO'er. Kommissionen
understreger den manglende overensstemmelse med de foranstaltninger til risikovurdering og
risikohåndtering, der er fastsat i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk
modificerede organismer og direktiv 90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk
modificerede mikroorganismer, senest ændret ved direktiv 98/81/EF, eftersom sikkerheden
for sundhed og miljø ved udsætning i miljøet af disse GMO'er garanteres gennem disse
foranstaltninger.

_____________

                                                
4 Henvisningen er tilpasset den endelige version af fælles holdning


