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RICHTLIJN .../.../EU

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid 

voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) 

op hun grondgebied te beperken of te verbieden

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het voorstel aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3,

                                               
1 PB C 54 van 19.2.2011, blz. 51.
2 PB C 102 van 2.4.2011, blz. 62.
3 Standpunt van het Europees Parlement van 5 juli 2011 (PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 350) 

en standpunt van de Raad in eerste lezing van 23 juli 2014 (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad1 en Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad2 stellen een omvattend rechtskader 

vast voor de verlening van vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's), dat volledig van toepassing is op ggo's die in de gehele Unie voor teeltdoeleinden 

als zaad of ander teeltmateriaal worden gebruikt ("ggo's voor de teelt").

(2) Op grond van dit wettelijk kader moeten ggo's voor de teelt een individuele risico-

beoordeling overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG ondergaan voordat zij in 

de Unie in de handel mogen worden gebracht. Het doel van deze vergunningsprocedure is 

te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van de

mensen, de gezondheid en het welzijn van de dieren, het milieu en de belangen van de

consumenten, waarbij tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend functioneren van de 

interne markt. Een uniform hoog niveau van gezondheids- en milieubescherming moet 

worden gerealiseerd en gehandhaafd op het hele grondgebied van de Unie.

                                               
1 Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de

doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 
intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders stellen
(PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1).
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(3) Naast de bepalingen inzake de verlening van vergunningen voor het in de handel brengen, 

moeten genetisch gemodificeerde rassen ook voldoen aan de Uniewetgeving inzake het in 

de handel brengen van zaad en teeltmateriaal, als met name vastgesteld in Richtlijn 

66/401/EEG van de Raad1, Richtlijn 66/402/EEG van de Raad2, Richtlijn 69/193/EG van 

de Raad3, Richtlijn 98/56/EG van de Raad4, Richtlijn 99/105/EG van de Raad5, Richtlijn 

2002/53/EG van de Raad6, Richtlijn 2002/54/EG van de Raad7, Richtlijn 2002/55/EG van 

de Raad8, Richtlijn 2002/56/EG van de Raad9, Richtlijn 2002/57/EG van de Raad10, en 

Richtlijn 2008/90/EG van de Raad11. Daarbij bevatten Richtlijn 2002/53/EG en Richtlijn 

2002/55/EG bepalingen die de lidstaten toestaan om onder bepaalde welomschreven 

voorwaarden het gebruik van een ras op hun gehele grondgebied of delen daarvan te 

verbieden of passende voorwaarden voor de teelt van een ras vast te stellen.

                                               
1 Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen 

van zaaizaad van groenvoedergewassen (PB P 125 van 11.7.1966, blz. 2298).
2 Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen 

van zaaigranen (PB P 125 van 11.7.1966, blz. 2309).
3 Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen 

van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15).
4 Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van siergewassen (PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16).
5 Richtlijn 99/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel 

brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17).
6 Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke 

rassenlijst van landbouwgewassen (PB L 193 van 20.7.2002, blz. 1).
7 Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen 

van bietenzaad (PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12).
8 Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen 

van groentezaad (PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33).
9 Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen 

van pootaardappelen (PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60).
10 Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen 

van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (PB L 193 van 20.7.2002, 
blz. 74).

11 Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de 
fruitteelt worden gebruikt (PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8).
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(4) Zodra overeenkomstig het wettelijk kader van de Unie voor ggo's een vergunning voor een 

ggo voor teeltdoeleinden is verleend en het ggo, wat betreft het ras dat in de handel moet 

worden gebracht, voldoet aan de voorschriften van het Unierecht inzake het in de handel 

brengen van zaad en teeltmateriaal, mogen de lidstaten het vrije verkeer daarvan op hun 

grondgebied niet verbieden, beperken of verhinderen, behalve onder de in het Unierecht

omschreven voorwaarden.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt van ggo's een kwestie is waaraan op het niveau van 

de lidstaten diepgaande aandacht wordt besteed. Kwesties in verband met het in de handel 

brengen en de invoer van ggo's moeten op EU-niveau geregeld blijven om de interne markt 

in stand te houden. De teelt kan in sommige gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat het 

gaat om een kwestie met sterke nationale, regionale en lokale dimensies, gezien het 

verband met landgebruik en lokale landbouwstructuren en met de bescherming of 

instandhouding van habitats, ecosystemen en landschappen. Deze flexibiliteit mag geen 

negatieve gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke vergunningsprocedure, en in het 

bijzonder niet voor het beoordelingsproces.
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(6) Een aantal lidstaten heeft een beroep gedaan op de vrijwaringsclausules en 

noodmaatregelen van artikel 23 van Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden, zulks 

naar aanleiding van, afhankelijk van het geval, het beschikbaar komen na de datum van 

toestemming van nieuwe of nadere informatie die gevolgen heeft voor de 

milieurisicobeoordeling, of een herbeoordeling van de bestaande informatie. Andere 

lidstaten hebben gebruik gemaakt van de kennisgevingsprocedure waarin is voorzien in 

artikel 114, leden 5 en 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), die vereist dat nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de 

bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu moeten worden aangevoerd. Voorts is 

gebleken dat het besluitvormingsproces wat betreft de teelt van ggo's bijzonder moeilijk is, 

omdat nationale punten van zorg worden aangehaald die niet uitsluitend betrekking hebben 

op kwesties in verband met de veiligheid van ggo's voor de gezondheid of het milieu.
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(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU moet de lidstaten daarom de mogelijkheid worden 

geboden om tijdens en na de vergunningsprocedure te kunnen besluiten de teelt van een 

ggo op hun grondgebied te beperken, zodat de teelt van een specifiek ggo op het volledige 

grondgebied van die lidstaat of een gedeelte ervan wordt uitgesloten. In deze context lijkt 

het passend om de lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit te 

bieden bij het tijdens of na de vergunningsprocedure nemen van besluiten of zij ggo-

gewassen al dan niet op hun grondgebied willen laten telen zonder afbreuk te doen aan de 

risicobeoordeling waarin is voorzien in het vergunningensysteem van de Unie inzake ggo's, 

en ongeacht de maatregelen die de lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 

2001/18/EG mogen nemen om de niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's in andere 

producten te voorkomen. De besluitvorming op het gebied van ggo's zou worden 

gefaciliteerd door de lidstaten die mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal de 

keuzevrijheid van consumenten, landbouwers en ondernemers worden gevrijwaard en zal 

de betrokken belanghebbenden meer duidelijkheid worden geboden wat de teelt van ggo's 

in de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve de soepele werking van de interne markt 

faciliteren.

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor een bepaald ggo zou een lidstaat de mogelijkheid 

moeten hebben de Commissie te verzoeken om aan de kennisgever/aanvrager zijn verzoek 

voor te leggen tot aanpassing van het geografische toepassingsgebied van zijn met dat 

verzoek overeenstemmende kennisgeving/aanvraag, in overeenstemming met deel C van 

Richtlijn 2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van Verordening (EG) nr. 1829/2003, 

teneinde dat deel van het grondgebied of het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat 

uit te sluiten wat betreft de teelt van ggo's. De Commissie zou de procedure moeten 

faciliteren door het verzoek van de lidstaat onverwijld aan de kennisgever/aanvrager voor 

te leggen, en de kennisgever/aanvrager zou binnen een gestelde termijn op dat verzoek 

moeten reageren.
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(9) Het geografisch toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag moet

dienovereenkomstig worden aangepast indien de kennisgever/aanvrager binnen een 

gestelde termijn na de aan hem gerichte mededeling van de kennisgeving/aanvraag door de 

Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend instemt met het verzoek van de lidstaat. Indien de 

kennisgever/aanvrager het verzoek afwijst, dient hij de Commissie en de lidstaten daarvan 

in kennis te stellen. Een weigering van de kennisgever/aanvrager om het geografisch 

toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag aan te passen laat evenwel de 

bevoegdheid van de Commissie onverlet om, naargelang het geval, uit hoofde van 

artikel 19 van Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 en 19 van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 waar passend een dergelijke aanpassing door te voeren in het licht van de 

milieurisicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid ("de 

autoriteit").

(10) Bovendien moet er, enkel indien de kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het geografisch 

toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag inzake een ggo zoals gevraagd door een 

lidstaat aan te passen, voor die lidstaat een mogelijkheid zijn gemotiveerde maatregelen te 

nemen om de teelt van dat ggo te beperken of te verbieden nadat dit op (een gedeelte van)

zijn grondgebied is toegelaten; zulks op andere gronden dan die welke zijn beoordeeld 

overeenkomstig de geharmoniseerde regels van de Unie (te weten: Richtlijn 2001/18/EG 

en Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die wel in overeenstemming zijn met het 

Unierecht. Die gronden kunnen verband houden met milieu- of 

landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere dwingende redenen, zoals ruimtelijke ordening, 

landgebruik, sociaaleconomische impact, co-existentie en openbare orde. Ze kunnen elk 

apart of gezamenlijk worden ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden 

van de lidstaat, de regio of het gebied waarin deze maatregelen zullen gelden.
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(11) Het in de Unie gekozen niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en 

van het milieu maakt een uniforme wetenschappelijke beoordeling in de gehele Unie 

mogelijk, en deze richtlijn mag daarin geen verandering brengen. Teneinde te voorkomen 

dat inbreuk wordt gemaakt op de bevoegdheden die overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG 

en Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de verantwoordelijken voor risicobeoordeling en 

risicomanagement worden toegekend, mag een lidstaat bijgevolg uitsluitend redenen in 

verband met milieubeleidsdoelstellingen aanvoeren die niet onverenigbaar zijn met de 

beoordeling van de risico's voor de gezondheid en het milieu welke worden beoordeeld in 

de context van de vergunningsprocedures waarin is voorzien in Richtlijn 2001/18/EG en in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003, bijvoorbeeld de instandhouding van bepaalde soorten 

natuurlijke en landschapskenmerken, bepaalde habitats en ecosystemen of specifieke 

ecosysteemfuncties en -diensten.
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(12) Voorts moeten lidstaten de besluiten die zij krachtens Richtlijn 2001/18/EG vaststellen, 

kunnen motiveren met redenen die verband houden met de mogelijke sociaaleconomische 

impact van de teelt van een ggo op zijn grondgebied. De co-existentiemaatregelen zijn 

weliswaar aan bod gekomen in de aanbeveling van de Commissie van 13 juli 20101, maar 

de lidstaten moeten ook over de mogelijkheid beschikken maatregelen te nemen om de 

teelt van toegelaten ggo's op (een deel van) hun grondgebied krachtens deze richtlijn te 

beperken of te verbieden. De mogelijke redenen die zij daartoe kunnen aanvoeren, kunnen 

verband houden met de onhaalbaarheid of de onmogelijkheid om co-existentiemaatregelen 

uit te voeren wegens specifieke geografische omstandigheden, de noodzaak de 

aanwezigheid van ggo's in andere producten, bijvoorbeeld specifieke of bijzondere 

producten, te voorkomen, de noodzaak de diversiteit van de landbouwproductie te 

beschermen of de noodzaak de zuiverheid van zaad en teeltmateriaal te garanderen. Voorts 

heeft de Commissie, overeenkomstig het verzoek in de conclusies van de Raad van 

5 december 2008 inzake genetisch gemodificeerde organismen, verslag uitgebracht aan het 

Europees Parlement en de Raad over de sociaaleconomische implicaties van de teelt van 

ggo's. Het resultaat van dat verslag kan waardevolle informatie verschaffen aan de lidstaten 

die overwegen besluiten te nemen op basis van deze richtlijn.

                                               
1 Aanbeveling van de Commissie van 13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling 

van nationale coëxistentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te vermijden (PB C 200 van 22.7.2010, blz. 1).
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(13) De beperkingen of verboden die krachtens deze richtlijn worden vastgesteld, dienen 

betrekking te hebben op de teelt van ggo's en niet op het vrije verkeer en de invoer van 

genetisch gemodificeerd zaad en teeltmateriaal, als product of in producten, en de 

producten van de oogst daarvan, en moeten verder in overeenstemming zijn met de 

Verdragen, met name wat betreft het beginsel van non-discriminatie tussen nationale en 

niet-nationale producten, het evenredigheidsbeginsel en de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU.

(14) Maatregelen van de lidstaten krachtens deze richtlijn moeten worden onderworpen aan een 

procedure van toetsing en informatie op het niveau van de Unie. Gezien het niveau van 

toetsing door de Unie en het informatieniveau, is het niet nodig om voorts de toepassing 

van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 

Lidstaten mogen de teelt van een ggo op een gedeelte van hun grondgebied of op het 

gehele grondgebied beperken of verbieden vanaf de datum van inwerkingtreding van de 

EU-vergunning, en uiterlijk twee jaar na de datum waarop de toestemming/vergunning is 

verleend, mits een vastgestelde wachttermijn van 75 dagen tijdens dewelke de Commissie 

opmerkingen kon maken over de voorgestelde maatregelen, is verstreken.

(15) Besluiten betreffende het beperken of verbieden van de teelt van ggo's door lidstaten op 

(een deel van) hun grondgebied mogen geen beletsel vormen voor biotechnologie-

onderzoek, mits bij de uitvoering van dat onderzoek alle nodige veiligheidsmaatregelen in 

acht worden genomen.

                                               
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 

een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).
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(16) Wanneer nieuwe, objectieve omstandigheden een aanpassing rechtvaardigen van het

geografisch toepassingsgebied van de toestemming/vergunning voor een ggo, moet een 

lidstaat, doch in geen geval eerder dan twee jaar nadat de toestemming/vergunning is 

verleend, via de Commissie een verzoek aan de houder van de toestemming/vergunning 

kunnen richten om het geografisch toepassingsgebied ervan aan te passen. Indien de 

houder van de toestemming/vergunning hier niet stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 

instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid hebben gemotiveerde maatregelen te nemen om 

de teelt van dat ggo te beperken of te verbieden. De betrokken lidstaat dient, ten minste 

75 dagen voor de aanneming ervan, een ontwerp van de maatregelen aan de Commissie 

mee te delen zodat de Commissie opmerkingen kan maken; gedurende deze periode dient 

de lidstaat zich te onthouden van het aannemen en uitvoeren van deze maatregelen. Na de 

vastgestelde wachttermijn kan de lidstaat de aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen waarin rekening is gehouden met de opmerkingen 

van de Commissie.

(17) Een lidstaat moet de bevoegde autoriteit of de Commissie kunnen verzoeken om (een deel 

van) zijn grondgebied opnieuw op te nemen in het geografisch toepassingsgebied van de 

toestemming/vergunning waarvan het voordien was uitgesloten. In dat geval dient er geen 

verplichting te zijn om het verzoek aan de houder van de toestemming/vergunning toe te

sturen en deze te verzoeken om met het verzoek in te stemmen. Overeenkomstig Richtlijn

2001/18/EG dient de bevoegde autoriteit die de schriftelijke toestemming heeft afgegeven 

het geografisch toepassingsgebied ervan te wijzigen, terwijl het overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de Commissie is om het geografisch 

toepassingsgebied van een vergunningsbesluit te wijzigen.
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(18) Schriftelijke toestemmingen of vergunningsbesluiten die worden afgegeven/aangenomen 

met een tot specifieke gebieden beperkt geografisch toepassingsgebied, of maatregelen die 

door lidstaten overeenkomstig deze richtlijn worden genomen om de teelt van ggo's te 

beperken of te verbieden, mogen het gebruik van toegelaten ggo's door andere lidstaten 

niet beletten of beperken. Bovendien mogen deze richtlijn en de uit hoofde daarvan 

aangenomen nationale maatregelen geen afbreuk doen aan de voorschriften van het 

Unierecht betreffende de niet-doelbewuste en onvoorziene aanwezigheid van ggo's in niet-

genetisch gemodificeerde rassen van zaaizaad en pootgoed, en mogen zij de teelt van 

rassen die aan deze voorwaarden voldoen, niet verhinderen.

(19) Verordening (EG) nr. 1829/2003 bepaalt dat verwijzingen in de delen A en D van Richtlijn

2001/18/EG naar krachtens deel C van die richtlijn toegelaten ggo's worden geacht ook van 

toepassing te zijn op ggo's die krachtens die verordening worden toegelaten. De door de 

lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde maatregelen zijn bijgevolg 

ook van toepassing op de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 toegelaten 

ggo's.

(20) Deze richtlijn laat de verplichtingen van de lidstaten onverlet ten aanzien van het vrije 

verkeer van conventioneel zaad en teeltmateriaal en de producten van de oogst in 

overeenstemming met de desbetreffende Unie-wetgeving en het VWEU.
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(21) Teneinde de doelstellingen van deze richtlijn te verzoenen met de legitieme belangen van 

economische operatoren in verband met ggo's die voor de inwerkingtreding van deze 

richtlijn waren toegelaten of in een vergunningsprocedure zaten, dient te worden voorzien 

in passende overgangsmaatregelen. Overgangsmaatregelen zijn tevens gerechtvaardigd om 

potentiële concurrentievervalsing te voorkomen die zou ontstaan indien bestaande 

vergunninghouders anders werden behandeld dan toekomstige aanvragers van een 

vergunning. Om redenen van rechtszekerheid dient de periode voor het aannemen van 

dergelijke overgangsmaatregelen beperkt te blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor 

een soepele overgang naar de nieuwe regeling. Dergelijke overgangsmaatregelen moeten 

het de lidstaten derhalve mogelijk maken de bepalingen van deze richtlijn toe te passen op 

producten die voor de inwerkingtreding van deze richtlijn waren toegelaten of in een 

vergunningsprocedure zaten, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan toegelaten 

genetisch gemodificeerde rassen van zaden en teeltmateriaal die reeds rechtmatig zijn 

geplant.

(22) De aanbeveling van de Commissie van 13 juli 2010 geeft de lidstaten sturing op het vlak 

van de ontwikkeling van co-existentiemaatregelen, ook in grensgebieden.

(23) Richtlijn 2001/18/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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Artikel 1

In Richtlijn 2001/18/EG worden de volgende artikelen ingevoegd:

"Artikel 26 ter 

Teelt

1. Gedurende de vergunningsprocedure voor een specifiek ggo of gedurende de vernieuwing 

van een toestemming/vergunning kan een lidstaat de kennisgever/aanvrager via de 

Commissie verzoeken het geografische toepassingsgebied van zijn overeenkomstig deel C 

van deze richtlijn of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 ingediende 

kennisgeving/aanvraag zodanig aan te passen dat een gedeelte van het grondgebied of het 

gehele grondgebied van de betrokken lidstaat uitgesloten moet worden uitgesloten van de 

teelt van ggo's. Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de datum van verspreiding van het 

beoordelingsrapport uit hoofde van artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel uiterlijk 

30 dagen na ontvangst van het advies van de autoriteit uit hoofde van in artikel 6, lid 6, en 

artikel 18, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de Commissie medegedeeld. De 

Commissie deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld mede aan de 

kennisgever/aanvrager en aan de andere lidstaten.
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2. Indien de kennisgever/aanvrager zich verzet tegen een verzoek van de lidstaat 

overeenkomstig lid 1, brengt de kennisgever/aanvrager de Commissie en de lidstaten 

hiervan op de hoogte binnen 30 dagen na de mededeling door de Commissie van het 

verzoek. In geval van uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de 

kennisgever/aanvrager wordt de aanpassing van het geografische toepassingsgebied van de 

kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke toestemming of vergunning opgenomen.

De schriftelijke toestemming krachtens deze richtlijn en, waar van toepassing, het 

overeenkomstig artikel 19 genomen besluit, alsmede het overeenkomstig artikel 7 en 

artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen vergunningsbesluit, worden 

gegeven op basis van het aangepaste toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag

zoals deze uitdrukkelijk of stilzwijgend door de kennisgever/aanvrager is aanvaard.
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3. Indien de kennisgever/aanvrager zich verzet tegen de aanpassing van het geografisch 

toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag zoals door een lidstaat overeenkomstig 

lid 1 van dit artikel is verzocht, kan die lidstaat maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 

op zijn gehele grondgebied of een deel daarvan te beperken of te verbieden zodra de 

vergunning daartoe is verleend overeenkomstig deel C van deze richtlijn of Verordening 

(EG) nr. 1829/2003, mits deze maatregelen in overeenstemming zijn met het Unierecht, 

gemotiveerd, evenredig en niet-discriminerend zijn en voorts een grondslag vinden in 

dwingende gronden, bijvoorbeeld gronden die verband houden met:

a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan de punten die overeenkomstig deze richtlijn 

en Verordening (EG) nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

b) ruimtelijke ordening;

c) landgebruik;

d) sociaaleconomische effecten;

e) voorkomen van de aanwezigheid van ggo's in andere producten, onverminderd 

artikel 26 bis;

f) landbouwbeleidsdoelstellingen;

g) overheidsbeleid.

Deze gronden kunnen apart of gecombineerd worden aangevoerd, met uitzondering van de 

in punt g) genoemde grond die niet apart kan worden aangevoerd, naar gelang van de 

specifieke omstandigheden die zich voordoen in de lidstaat, de regio of het gebied waar 

deze maatregelen zullen gelden; zij mogen in geen geval strijdig zijn met de uit hoofde van 

deze richtlijn of Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte milieurisicobeoordeling.
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4. Een lidstaat die voornemens is maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 van dit artikel, 

brengt een ontwerp van die maatregelen en de overeenkomstige, tot staving daarvan 

aangevoerde gronden ter kennis van de Commissie. Deze mededeling kan geschieden 

voordat de ggo-vergunningsprocedure, in het kader van deel C van de richtlijn of 

Verordening (EG) nr. 1829/2003, is voltooid. Gedurende een periode van 75 dagen te 

rekenen van de datum van die kennisgeving:

a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van het aannemen en uitvoeren van deze 

maatregelen, en

b) kan de Commissie alle opmerkingen maken die zij passend acht.

Bij het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde periode van 75 dagen en uiterlijk 

twee jaar nadat deze toestemming/vergunning is verleend, kan de lidstaat maatregelen 

vaststellen, hetzij in de vorm waarin deze oorspronkelijk waren voorgesteld, hetzij in 

gewijzigde vorm, teneinde rekening te houden met de opmerkingen van de Commissie. 

Van deze maatregelen wordt onverwijld kennis gegeven aan de Commissie, de overige 

lidstaten en de kennisgever/aanvrager.
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5. Indien een lidstaat, na verlening van de vergunning van het ggo uit hoofde van deze 

richtlijn of Verordening (EG) nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee jaar na de datum 

waarop de toestemming/vergunning is verleend, van oordeel is dat er nieuwe objectieve 

omstandigheden zijn die een aanpassing van het geografische toepassingsgebied van de 

toestemming/vergunning rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, de procedure van de 

leden 1 tot en met 4 toepassen, mits hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de teelt van 

toegelaten genetisch gemodificeerde zaden en teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 

voordat deze maatregelen werden vastgesteld.

6. Indien een lidstaat wil dat zijn gehele grondgebied of een deel daarvan opnieuw in het 

geografische toepassingsgebied van de toestemming/vergunning wordt opgenomen, terwijl 

het voorheen van het toepassingsgebied was uitgesloten uit hoofde van lid 2, kan hij een 

verzoek daartoe richten tot de bevoegde instantie die de schriftelijke toestemming uit 

hoofde van deze richtlijn heeft gegeven, dan wel tot de Commissie indien het ggo uit 

hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is toegelaten. De bevoegde instantie die een 

schriftelijke toestemming heeft gegeven of de Commissie, al naar het geval, wijzigt het 

geografische toepassingsgebied van de toestemming of het vergunningsbesluit 

dienovereenkomstig.
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7. Met het oog op een aanpassing van het geografische toepassingsgebied van de 

toestemming/vergunning van een ggo uit hoofde van de leden 5 en 6 en mits de houder van 

de toestemming/vergunning, uit hoofde van lid 5, uitdrukkelijk of stilzwijgend instemt met 

het verzoek van een lidstaat:

a) zal, voor een uit hoofde van deze richtlijn toegelaten ggo, de bevoegde instantie die 

de schriftelijke toestemming heeft gegeven, het geografische toepassingsgebied van 

de toestemming dienovereenkomstig wijzigen en de Commissie, de lidstaten en de 

vergunninghouder daarvan in kennis stellen zodra dit voltooid is;

b) zal, voor een ggo die vergund is uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003, de 

Commissie het vergunningsbesluit dienovereenkomstig wijzigen, zonder de 

procedure van artikel 35, lid 2, van die verordening toe te passen. De Commissie stelt 

de lidstaten en de vergunninghouder daarvan in kennis.

8. Indien een lidstaat de krachtens de leden 3 en 4 genomen maatregelen heeft ingetrokken, 

stelt hij de Commissie en de overige lidstaten daarvan onverwijld in kennis.

9. De uit hoofde van dit artikel vastgestelde maatregelen laten het vrij verkeer van vergunde 

ggo's, als product of in producten, onverlet.
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Artikel 26 quater 

Overgangsmaatregelen

1. Een lidstaat kan vanaf …* tot …** een kennisgever/aanvrager via de Commissie verzoeken 

het geografische toepassingsgebied van een kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van deze 

richtlijn is ingediend, of van een vergunning die uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 is verleend, aan te passen vóór …*+. De Commissie deelt het verzoek van de 

lidstaat onverwijld mede aan de kennisgever/aanvrager en aan de andere lidstaten.

2. Indien de aanvraag in behandeling is en de kennisgever/aanvrager binnen 30 dagen te 

rekenen vanaf de indiening van dit verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd 

met dat verzoek, wordt het geografische toepassingsgebied van de kennisgeving/aanvraag 

dienovereenkomstig aangepast. De schriftelijke toestemming krachtens deze richtlijn en, 

waar van toepassing, het overeenkomstig artikel 19 genomen besluit, alsmede het 

overeenkomstig artikel 7 en artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 

vergunningsbesluit, worden gegeven op basis van het aangepaste toepassingsgebied van de 

uitdrukkelijk of stilzwijgend door de kennisgever/aanvrager goedgekeurde 

kennisgeving/aanvraag.
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3. Indien de vergunning reeds is verleend en de vergunninghouder binnen 30 dagen vanaf de 

indiening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend met 

dat verzoek heeft ingestemd, wordt de vergunning verleend in de versie waarmee de 

vergunninghouder heeft ingestemd. Ingeval het een schriftelijke toestemming uit hoofde 

van deze richtlijn betreft, wijzigt de bevoegde instantie het geografische toepassingsgebied 

van de toestemming dienovereenkomstig in overeenstemming met de uitdrukkelijke of 

stilzwijgende instemming van de vergunninghouder en brengt zij de Commissie, de 

lidstaten en de vergunninghouder daarvan op de hoogte zodra dit voltooid is. Ingeval het 

een vergunning uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1829/2003 betreft, wijzigt de 

Commissie het vergunningsbesluit dienovereenkomstig, zonder de procedure van 

artikel 35, lid 2, van die verordening toe te passen. De Commissie stelt de lidstaten en de 

vergunninghouder daarvan in kennis.

4. Indien een kennisgever/aanvrager of, naar het gelang van het geval, een vergunninghouder 

zich tegen een dergelijk verzoek verzet, is artikel 26 ter, leden 3 tot en met 9, van 

overeenkomstige toepassing.

5. Dit artikel laat de teelt van toegelaten genetisch gemodificeerde zaden, alsook van 

teeltmateriaal dat rechtmatig is geplant voordat de teelt van het ggo in de betrokken lidstaat 

werd beperkt of verboden, onverlet.

6. De uit hoofde van dit artikel vastgestelde maatregelen laten het vrij verkeer van vergunde 

ggo's, als producten of in producten, onverlet.

_________________

* PB: gelieve datum van inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

** PB: gelieve datum van inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 maanden.".
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Artikel 2

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in 

over het gebruik dat de lidstaten van deze richtlijn hebben gemaakt, dat onder meer betrekking heeft 

op de doeltreffendheid van de bepalingen op grond waarvan de lidstaten de teelt van ggo's op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan kunnen beperken of verbieden, alsook op de soepele 

werking van de interne markt. Dat verslag gaat eventueel vergezeld van de wetgevingsvoorstellen 

die de Commissie passend acht. De Commissie brengt tevens verslag uit over de vorderingen die 

zijn gemaakt met het verlenen van een normatieve status aan de aangescherpte richtsnoeren van de 

autoriteit van 2010 betreffende de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde gewassen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te …,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

                                               
+ PB: Gelieve de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn in te voegen.
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I. INLEIDING

De Commissie heeft op 13 juli 2010 een voorstel 1 aangenomen voor een verordening tot 

wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om op hun 

grondgebied de teelt van ggo's te beperken of te verbieden.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 9 december 2010 advies uitgebracht. Het Comité 

van de Regio's heeft op 28 januari 2011 advies uitgebracht.

Op 5 juli 2011 heeft het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld2.

II. DOELSTELLING

Doel van het voorstel is, het EU-rechtskader inzake ggo's te voorzien van een rechtsgrondslag 

op basis waarvan de lidstaten de teelt van ggo's die op EU-niveau zijn toegelaten, kunnen 

beperken of verbieden. Zo'n beperking of verbod kan gelden voor het geheel of voor een deel 

van het grondgebied van een lidstaat.

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

1. Het Europees Parlement heeft 28 amendementen op het Commissievoorstel 

aangenomen. Hoewel de algemene strekking van deze amendementen op een aantal 

cruciale punten (bv. de introductie van specifieke redenen als grondslag voor nationale 

beperkingen) door de Raad kan worden gevolgd, verkiezen de lidstaten op de meeste 

andere punten een andere aanpak.

                                               
1 Doc. 12371/10 ADD 1 - COM(2010) 375 definitief.
2 Doc. 11037/11.
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Het standpunt van de Raad in eerste lezing bevat tevens een aantal wijzigingen die niet 

in het standpunt van het Europees Parlement werden beoogd.

De Commissie kan het standpunt van de Raad in eerste lezing aanvaarden.

2. De Raad is het eens met de Commissie dat het hoofddoel van het voorstel erin bestaat,

het goed functioneren van de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd de lidstaten 

de vrijheid te laten zelf te besluiten over de teelt van toegestane ggo's. Voor zover 

andere overwegingen meespelen, zoals het milieu, zijn deze ondergeschikt aan dit 

hoofddoel. Om deze reden is het standpunt van de Raad gebaseerd op artikel 114 

VWEU, en niet op artikel 192 VWEU. 

Hoewel het voorstel oorspronkelijk de vorm van een verordening had, bleek het bij 

nader inzien beter om de rechtsvorm van het voorstel te wijzigen en er een richtlijn van 

te maken, evenwel zonder omzettingstermijn (in verband met het facultatieve karakter 

van de bepalingen in kwestie). Een verordening zou een betere rechtsvorm zijn geweest 

indien het de bedoeling was rechten te creëren en rechtstreeks verplichtingen aan markt-

deelnemers op te leggen. Het voorstel (zowel in de oorspronkelijke vorm als in de door 

het Europees Parlement gewijzigde versie) houdt echter in dat de lidstaten het recht 

wordt gegeven besluiten te nemen over de teelt - zij zijn niet verplicht besluiten te 

nemen over beperkingen van de teelt.

Om de interne markt zo min mogelijk te verstoren en tegelijkertijd het vergunnings-

proces voor ggo's te vergemakkelijken, achtte de Raad het beter in een mechanisme te 

voorzien waarbij de lidstaten met de marktdeelnemers afspraken kunnen maken over 

beperkingen (via de Commissie). Dit mechanisme biedt wellicht de grootst mogelijke 

rechtszekerheid, zowel voor de marktdeelnemers als voor de lidstaten. Een groot deel 

van de nieuwe tekst die door de Raad is ingevoegd, is van technische aard en houdt 

verband met de procedure die ervoor moet zorgen dat het mechanisme in de praktijk kan 

functioneren.
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Indien geen akkoord met de marktdeelnemers mogelijk is, mogen de lidstaten maat-

regelen vaststellen om de teelt te beperken of te verbieden, mits aan bepaalde belang-

rijke voorwaarden is voldaan. Naar het voorbeeld van het Europees Parlement vond ook 

de Raad het passend in de tekst een niet-uitputtende lijst van redenen op te nemen. De 

voornaamste verschillen tussen de tekst van de Raad en die van het Europees Parlement 

houden verband met de klemtonen die worden gelegd en de mate van gedetailleerdheid. 

De Raad vindt het van wezenlijk belang dat de gronden die worden aangevoerd om de 

teelt te beperken, niet strijdig zijn met de wetenschappelijke risicobeoordeling die door 

de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid is verricht.

Naar het voorbeeld van het Parlement heeft de Raad passende bepalingen ingevoerd om 

tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen van landbouwers die reeds voor de 

vaststelling van nationale maatregelen gg-gewassen hadden gezaaid. Aangezien het 

voorstel uitsluitend betrekking heeft op de teelt, en niet op het in de handel brengen als 

dusdanig, vond de Raad het evenwel niet nodig artikel 22 van Richtlijn 2001/18 te 

wijzigen, zoals het Parlement voorstelt. De Raad is integendeel van oordeel dat het 

belangrijk is dat wordt gegarandeerd dat maatregelen ter beperking van de teelt niet 

onbedoeld tot gevolg hebben dat de handel in toegelaten ggo's, met inbegrip van teelt-

materiaal, onwettig wordt. 

Voorts is wat betreft co-existentie een nieuwe overweging toegevoegd die verwijst naar 

de meest recente aanbeveling van de Commissie op dit gebied. Die aanbeveling bevat 

richtsnoeren voor de lidstaten om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in andere 

producten op hun grondgebied en in grensgebieden te vermijden.

Aangezien redelijkerwijs mag worden verwacht dat vergunningsprocedures lopende zijn 

wanneer het voorstel definitief wordt vastgesteld, werd het nodig geacht passende 

overgangsbepalingen op te nemen.
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Tot slot achtte de Raad het niet nodig in de tekst een verplichting op te nemen om een 

systeem van financiële aansprakelijkheid op te leggen, met name in verband met het 

ontbreken van informatie over de kosten, administratieve lasten en andere gevolgen die 

een dergelijk systeem kan hebben, onder meer met betrekking tot de privaatrechtelijke 

stelsels van de lidstaten.

IV. CONCLUSIE

De Raad is zich ervan bewust dat hij voor een andere aanpak heeft gekozen dan het Europees 

Parlement. Dit neemt niet weg dat de twee instellingen algemeen beschouwd grotendeels op 

hetzelfde spoor zitten. De Raad ziet dan ook uit naar een constructief debat met het Europees 

Parlement tijdens de tweede lezing, opdat de richtlijn spoedig kan worden vastgesteld.
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= Verklaring

Verklaring van de Luxemburgse delegatie

De Luxemburgse delegatie dankt het Griekse voorzitterschap voor het hervatten van de 
onderhandelingen over een wijziging van Richtlijn 2001/18/EG zodat de lidstaten de teelt van ggo’s 
op hun grondgebied kunnen beperken of verbieden.

De Luxemburgse regering erkent dat de voorgestelde wijzigingen bedoeld zijn om bovengenoemde 
richtlijn te verbeteren. De regering waardeert met name de opneming van een nieuwe overweging 
waarin herinnerd wordt aan de aanbevelingen van de Commissie van 13 juli 2013 inzake de 
invoering door de lidstaten van co-existentiemaatregelen, met name in grensgebieden. De regering 
is bijzonder verheugd dat de redenen voor een verbod in het corpus van de voorgestelde tekst zijn 
opgenomen, en dat de lidstaten zich nu onder meer kunnen beroepen op redenen van openbare orde. 
Voorts is de regering ingenomen met de aanscherping van de richtsnoeren die de EFSA in het kader 
van de risicoanalyse moet volgen.
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De regering maakt zich evenwel zorgen over de betrokkenheid van ondernemingen die actief zijn 

op het gebied van ggo's, bij het voorgestelde vergunningsproces. De regering plaatst vraagtekens bij 

de machtsverhouding tussen de lidstaten, met name die met beperkte overheidsdiensten, en de 

ondernemingen die actief zijn op het gebied van ggo’s. Bovendien vraagt de regering zich af of het 

voorstel niet zal leiden tot een golf van vergunningen voor ggo-teelten. 

In het Groothertogdom Luxemburg is een grote meerderheid van de bevolking tegen de teelt van 

ggo’s. Het huidige regeringsprogramma voorziet overigens in de toepassing van het voorzorgs-

beginsel op het gebied van ggo's, in de bevordering van een duurzame landbouw "zonder ggo's",  en 

in de verdediging van haar tegen ggo's gekant standpunt, zowel in Luxemburg als op Europees en 

internationaal niveau. 

De regering herinnert in dit verband aan de mededeling van de Europese Commissie van 2 februari 

2000 [COM (2000)1] over de toepassing van het voorzorgsbeginsel - dat ook wordt genoemd in 

artikel 191 VWEU - om een hoog niveau van bescherming van het milieu te waarborgen. De 

huidige stand van het onderzoek kan eventuele risico’s op lange termijn van de teelt van ggo’s, en 

met name de gevolgen voor de flora en fauna en de volksgezondheid niet met zekerheid uitsluiten, 

met name in het licht van het ontbreken van langetermijnstudies over dit onderwerp.

Om bovengenoemde redenen kan de regering het compromisvoorstel niet volledig ondersteunen en 

moet zij zich van stemming onthouden.
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2010/0208 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie 

 
over het 

standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat 

betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te 
beperken of te verbieden 

1. ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de 
Raad 
(document 2010/0208 COD): 

14 juli 2010 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 9 december 2010 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 5 juli 2011 

Indiening van het gewijzigde voorstel: [*] 

Vaststelling van het standpunt van de Raad: 23 juli 2014 
 

* De Commissie heeft geen gewijzigd voorstel opgesteld, maar heeft haar 
standpunt over de amendementen van het Parlement uiteengezet in de 
"Mededeling van de Commissie over de maatregelen die zijn genomen inzake 
de adviezen en resoluties aangenomen door het Parlement op de deelzitting 
van juli 2011" (document SP (2011)8072) die op 8 september 2011 werd 
toegezonden aan het Europees Parlement. 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

De Europese Unie (EU) heeft een omvattend rechtskader vastgesteld voor de 
verlening van vergunningen voor uit genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) 
bestaande of daarvan afgeleide producten. De vergunningsprocedure betreft het 
gebruik van ggo's voor levensmiddelen en diervoeders, industriële verwerking en 
teelt, en de daarvan afgeleide producten voor levensmiddelen en diervoeders. 

Het vergunningensysteem van de Europese Unie beoogt het vermijden van 
schadelijke effecten van ggo's op de gezondheid van mens en dier en op het milieu 
alsook de totstandbrenging van een interne markt voor die producten. Twee 
wetsteksten, namelijk Richtlijn 2001/18/EG betreffende de introductie van genetisch 
gemodificeerde organismen in het milieu1 en Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders2, voorzien in de verlening 

                                                 
1 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. 
2 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. 



 

NL 3   NL 

van een vergunning voor ggo's vóór het in de handel brengen ervan. Beide teksten 
stellen wetenschappelijk onderbouwde normen vast voor de beoordeling van 
potentiële risico's voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu, alsook 
etiketteringsvoorschriften. Bovendien bevat Verordening (EG) nr. 1830/20033 
voorschriften inzake de traceerbaarheid en de etikettering van ggo's en de 
traceerbaarheid van uit ggo's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. 

In maart 2009 verwierp de Raad de voorstellen van de Commissie om Oostenrijk en 
Hongarije te verzoeken hun nationale vrijwaringsmaatregelen in te trekken, omdat 
volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de krachtens de 
wetgeving van de EU noodzakelijk wetenschappelijke onderbouwing ontbrak. 
Daarop verzocht een groep van 13 lidstaten4 de Commissie voorstellen op te stellen 
om de lidstaten vrij te laten beslissen over de teelt van ggo's5. 

In september 2009 werd in de door voorzitter Barroso vastgestelde politieke 
richtsnoeren voor de nieuwe Commissie verwezen naar het beginsel van 
subsidiariteit op het gebied van ggo's als een voorbeeld van een kwestie waar niet 
altijd een goed evenwicht bestaat tussen een EU-kader en de noodzaak om rekening 
te houden met de diversiteit van de 27 EU-lidstaten. Overeenkomstig deze 
richtsnoeren zou het mogelijk moeten zijn een wetenschappelijk gefundeerd 
vergunningensysteem van de Europese Unie voor ggo's te combineren met de 
vrijheid voor de lidstaten om de teelt van ggo-gewassen op hun grondgebied al dan 
niet toe te staan. 

De voorgestelde verordening weerspiegelt deze politieke richtsnoeren door in het 
rechtskader van de EU inzake ggo's een rechtsgrondslag te verstrekken om de 
lidstaten toe te staan de ggo-teelt die op EU-niveau is toegelaten, op hun gehele 
grondgebied of een deel daarvan te beperken of te verbieden. Deze verboden of 
beperkingen moeten zijn gebaseerd op andere redenen dan die welke onder de 
milieu- of gezondheidsrisicobeoordeling uit hoofde van het vergunningensysteem 
van de EU vallen. 

3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD 

3.1. Algemene opmerkingen 
Het voorstel van de Commissie werd op 14 juli 2010 toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt in eerste lezing 
vastgesteld op 5 juli 2011 en staat achter de voornaamste doelstellingen van het 
voorstel van de Commissie, onder voorbehoud van 28 amendementen.  

De Commissie diende geen gewijzigd voorstel in. In de "Mededeling van de 
Commissie over de maatregelen die zijn genomen inzake de adviezen en resoluties 
aangenomen door het Parlement op de deelzitting van juli 2011" (document 
SP(2011)8072) die op 8 september 2011 werd toegezonden aan het Europees 
Parlement, gaf de Commissie te kennen dat zij 21 van de 28 amendementen volledig, 
gedeeltelijk, in beginsel of behoudens herschrijving kon aanvaarden, omdat zij van 
mening was dat deze amendementen het voorstel van de Commissie konden 
verduidelijken of verbeteren en dat zij in overeenstemming waren met de algemene 
doelstellingen ervan. 

                                                 
3 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24. 
4 AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL en SL. 
5 De respectieve besprekingen vonden plaats tijdens de vergaderingen van de Raad op 2 maart, 23 maart 

en 25 juni 2009. 
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Voorafgaand aan en na de vaststelling van het standpunt van het Europees Parlement 
in eerste lezing vonden in de Raad besprekingen plaats om tot een 
gemeenschappelijk standpunt te komen. Deze besprekingen werden afgerond met de 
goedkeuring met gekwalificeerde meerderheid van stemmen van een politiek 
akkoord in de Milieuraad op 12 juni 2014, hetgeen werd vertaald in een 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad tijdens diens bijeenkomst van 23 juli 
2014. 

De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad de 
oorspronkelijke doelstellingen van het voorstel van de Commissie weerspiegelt. 
Hoewel het gemeenschappelijk standpunt op bepaalde punten afwijkt van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie, stelt de Commissie met voldoening vast 
dat het betrekking heeft op alle punten die de Commissie bij de vaststelling van haar 
voorstel als essentieel beschouwde.  

3.2. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die 
volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het standpunt van de Raad in eerste lezing 
zijn opgenomen 

• Overwegingen 
Amendement 2, dat bepaalde aspecten van de geharmoniseerde 
milieurisicobeoordeling van de EU uit hoofde van Richtlijn 2001/18/EG 
verklaart, wordt door de Commissie aanvaard. Het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad omvat ten dele dit amendement in de gewijzigde 
overweging 2 door middel van een algemene verwijzing naar bijlage II van 
Richtlijn 2001/18/EG. 

Amendement 11, dat verwijst naar het belang om te voorkomen dat nationale 
maatregelen die de ggo-teelt beperken of verbieden, verhinderen dat 
biotechnologisch onderzoek wordt uitgevoerd, wordt door de Commissie 
aanvaard. Dit amendement is in zijn geheel opgenomen in de nieuwe 
overweging 15 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.  

Amendement 44 bevat een oproep voor de vaststelling van bijgewerkte 
richtsnoeren betreffende de milieurisicobeoordeling, naar aanleiding van de 
conclusies van de Milieuraad van 4 december 2008. Het preciseert dat deze 
richtsnoeren niet alleen moeten worden gebaseerd op het principe van 
wezenlijke gelijkwaardigheid of op het concept van een vergelijkende 
veiligheidsbeoordeling. Dit deel van het amendement kan in aangepaste 
formulering worden aanvaard om te verduidelijken dat bijlage II bij Richtlijn 
2001/18/EG de rechtsgrondslag voor de milieurisicobeoordeling blijft, die 
luidt: "een vergelijking van de kenmerken van het ggo (de ggo‛s) met die van 
het ongemodificeerde organisme onder vergelijkbare omstandigheden van de 
introductie of het gebruik is van nut om te bepalen welke specifieke mogelijke 
schadelijke effecten aan de genetische modificatie toe te schrijven zijn". Bij de 
milieurisicobeoordeling moet de bestaande kennis en ervaring in aanmerking 
worden genomen en moet een passend vergelijkingspunt worden gebruikt om 
de verschillen aan te geven die verband houden met de genetisch 
gemodificeerde planten in het (de) ontvangende milieu(s). Bovendien volgt de 
risicobeoordelingsleidraad die is ontwikkeld in het kader van het Protocol van 
Cartagena inzake bioveiligheid in 2012, een aanpak die overeenstemt met die 
van de EFSA, d.w.z. stapsgewijs en per geval, met behulp van een 
vergelijkende analyse en voor dezelfde zeven risicogebieden. Het 
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gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat ten dele deze paragraaf van 
amendement 44 in het nieuwe artikel 2 van de wijzigingsrichtlijn, dat bepaalt 
dat de Commissie verslag uitbrengt over de vorderingen inzake het toekennen 
van normatieve status aan de versterkte EFSA-richtlijn uit 2010 inzake de 
milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde planten. 

• Bijlage van een indicatieve lijst van redenen die opt-outmaatregelen 
rechtvaardigen 
De beoordeling van mogelijke risico's voor de gezondheid van mens en dier en 
voor het milieu van de doelbewuste introductie van ggo's wordt volledig 
geharmoniseerd door middel van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG. De 
omvang van de beoordeling van ggo's voor de teelt heeft betrekking op alle 
mogelijke aspecten van milieurisico's op het hele grondgebied van de EU, ook 
op regionaal of plaatselijk niveau. Zij houdt bijvoorbeeld rekening met de 
beoordeling van invasiviteit of persistentie van een genetisch gemodificeerde 
transformatiestap, de mogelijkheid van kruising met binnenlandse gekweekte 
of wilde planten, het behoud van de biodiversiteit en aanhoudende 
wetenschappelijke onzekerheid. Een ggo kan alleen worden toegestaan als de 
risicobeoordeling, met name na onderzoek van de bovenstaande elementen, tot 
de conclusie leidt dat het ggo veilig is voor de gezondheid van mens en dier en 
voor het milieu. 

Volgens het voorstel van de Commissie moeten maatregelen van de lidstaten 
die de ggo-teelt op basis van dat voorstel (de zogenaamde "opt-
outmaatregelen") beperken of verbieden, zijn gebaseerd op andere gronden dan 
die met betrekking tot de beoordeling van de negatieve gevolgen voor de 
gezondheid en het milieu die kunnen voortvloeien uit de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde 
organismen. Daarom kan de Commissie amendementen 5, 8, 10, 41, 47 
aanvaarden, behoudens herformulering om duidelijk te maken dat de door de 
lidstaten aangevoerde gronden ter rechtvaardiging van de opt-outmaatregelen 
niet in strijd zijn met de voor de hele EU geldende milieurisicobeoordeling. 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in de gewijzigde 
overwegingen 10 en 11 en in het nieuwe artikel 26 ter, lid 3, van de 
gewijzigde richtlijn een andere definitie van de milieugerelateerde reden die 
ervoor zorgt dat er op het niveau van de lidstaten geen interferentie is met de 
EU-wijde risicobeoordeling: "milieubeleidsdoelstellingen te onderscheiden van 
de elementen die zijn beoordeeld overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) 1829/2003". De Commissie is van mening dat de door de 
Raad voorgestelde formulering overeenstemt met het doel van het voorstel. 
Anders kan de Commissie ook akkoord gaan met de redenen die geen verband 
houden met de milieudimensie, zoals voorgesteld door het Europees Parlement 
of de Raad, aangezien deze in essentie grotendeels vergelijkbaar zijn. 

• Andere wijzigingen van het voorgestelde nieuwe artikel 26 ter van de 
gewijzigde richtlijn  

De Commissie is het met het Europees Parlement eens dat het van belang is de 
benodigde informatie over eventuele beperkingen of verboden van de ggo-
teelt op het grondgebied van een lidstaat tijdig aan de marktdeelnemers (met 
inbegrip van telers) beschikbaar te stellen, en hun voldoende tijd te geven om 
zich aan te passen en het lopende teeltseizoen te beëindigen indien de 
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maatregelen betrekking hebben op ggo's die reeds op EU-niveau zijn toegelaten 
(amendementen 7, 17, 43). Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
bevat de bepalingen van deze amendementen in overweging 21, in artikel 
26 ter, leden 4 en 5, en in artikel 26 quater, leden 3 en 5, allemaal nieuw, 
van de gewijzigde richtlijn (met uitzondering van de informatieverplichtingen 
ten aanzien van de telers).  

De Commissie stemt in met de expliciete verwijzing naar het belang van de 
overeenstemming van nationale maatregelen met het evenredigheidsbeginsel 
(amendement 20). De Raad heeft dit amendement in zijn geheel in de nieuwe 
overweging 13 en in het nieuwe artikel 26 ter, lid 3, van de gewijzigde 
richtlijn opgenomen. 

• Wijziging van andere artikelen van Richtlijn 2001/18/EG  
Amendement 26 met betrekking tot de inwerkingtreding van de verordening 
wordt door de Commissie aanvaard. Het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad neemt dit amendement in zijn geheel over in het nieuwe artikel 3 van de 
wijzigingsrichtlijn. 

3.3. Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die 
volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het standpunt van de Raad in eerste lezing 
zijn opgenomen 

• Wijziging van andere artikelen van Richtlijn 2001/18/EG  
De Commissie verwerpt amendement 12 tot wijziging van artikel 22 van 
Richtlijn 2001/18/EG inzake het vrije verkeer, omdat het voorstel de lidstaten 
de mogelijkheid biedt om uitsluitend de teelt van ggo's op hun grondgebied en 
niet de handel of invoer van genetisch gemodificeerde of conventionele zaden, 
levensmiddelen en diervoeders te beperken. De Commissie erkent echter het 
nut van een duidelijke vermelding dat het voorstel niet van invloed is op de 
werking van de interne markt. Zij aanvaardt derhalve de door de Raad 
gewijzigde tekst van overwegingen 13 en 18 en artikel 26 ter, lid 9, en 
artikel 26 quater, lid 6, beide nieuw, van de gewijzigde richtlijn inzake het 
vrije verkeer en de invoer van toegelaten ggo's in alle lidstaten en het gebruik 
ervan in de lidstaten die de ggo-teelt noch beperken, noch verbieden, en de 
nieuwe overweging 20 inzake het vrije verkeer van conventionele zaden, 
teeltmateriaal en de opbrengst van de oogst.  

3.4. Door de Commissie volledig, gedeeltelijk of in beginsel aanvaarde 
amendementen van het Europees Parlement die echter niet in het standpunt van 
de Raad in eerste lezing zijn opgenomen 

• Overwegingen 
Amendement 4 dat verwijst naar het belang van het verzamelen van 
onderzoeksresultaten, wordt aanvaard. 

De Commissie aanvaardt de bepalingen van amendement 44 die verwijzen 
naar de vestiging van een uitgebreid net van wetenschappelijke organisaties 
en naar onafhankelijk onderzoek naar de potentiële risico's van de opzettelijke 
introductie of het in de handel brengen van ggo's. 
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• Wijzigingen van het voorgestelde nieuwe artikel 26 ter van de gewijzigde 
richtlijn 
Amendement 40 ter verduidelijking van de noodzaak van een onderzoek per 
geval vóór de vaststelling van nationale maatregelen, kan worden aanvaard. 

Amendement 42, dat vraagt om een voorafgaande onafhankelijke kosten-
batenanalyse van de nationale maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de alternatieven, kan worden aanvaard.  

Amendement 19, dat vereist dat nationale maatregelen moeten worden 
onderworpen aan een voorafgaande publieke raadpleging van ten minste 
dertig dagen, kan worden aanvaard.  

De Commissie is echter van mening dat de relevantie van de drie 
bovengenoemde amendementen moet worden herzien in het licht van het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad, waarin wordt voorgesteld om de 
verordening om te zetten in een richtlijn, hetgeen de lidstaten de keuze van 
vorm en middelen zou laten. 

• Wijziging van andere artikelen van Richtlijn 2001/18/EG  
De Commissie aanvaardt in beginsel de wijziging van artikel 26 bis van de 
richtlijn (amendementen 6, 14) met als doel de lidstaten te verplichten co-
existentiemaatregelen vast te stellen om de onbedoelde aanwezigheid van 
ggo's op hun grondgebied en in de grensgebieden van aangrenzende lidstaten te 
voorkomen, hoewel de huidige wetgeving geen verplichtingen op dit gebied 
bevat. Amendement 9, dat het belang benadrukt van doeltreffende 
maatregelen om grensoverschrijdende contaminatie te voorkomen, kan ook 
worden aanvaard. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad heeft tevens 
betrekking op co-existentiemaatregelen, door een verwijzing, in de nieuwe 
overweging 22, naar de aanbeveling van de Commissie van 13 juli 2010, die 
de lidstaten niet-verplichte richtsnoeren verstrekt voor de ontwikkeling van co-
existentiemaatregelen, onder meer in grensgebieden. De Commissie gaat 
akkoord met deze formulering, die met de bestaande wetgeving overeenstemt 
en de verscheidenheid van de standpunten van de lidstaten op dit gebied 
weerspiegelt. De Commissie merkt op dat de wijziging van artikel 25 van de 
richtlijn die betrekking heeft op het belang van de beschikbaarstelling van 
zaaigoed voor onafhankelijk onderzoek niet gerelateerd is aan de 
doelstellingen van het voorstel (amendement 13). De Commissie aanvaardt dit 
amendement echter in beginsel op voorwaarde dat het verenigbaar is met de 
rechtsgrondslag van de wet.  

3.5. Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die 
niet in het standpunt van de Raad in eerste lezing zijn opgenomen 

• Rechtsgrondslag 
De Commissie is van mening dat het voorstel moet worden gebaseerd op 
artikel 114 VWEU, omdat het strekt tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, 
die zelf is gebaseerd op artikel 114 VWEU, en omdat het een betere werking 
van de interne markt beoogt, met waarborging van de bescherming van het 
milieu, in overeenstemming met artikel 114, lid 2 VWEU. Zelfs als 
amendementen 8 en 47 van het Europees Parlement, die de mogelijkheid 
bieden de teelt op basis van milieugerelateerde redenen te verbieden, zouden 
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worden aangenomen, blijft het zwaartepunt van het voorstel en van de 
gewijzigde richtlijn nog steeds de goede werking van de interne markt. Daarom 
kan de Commissie amendement 1 niet aanvaarden. 

• Overwegingen  
Het voorstel van de Commissie beoogt het toelaten van nationale beperkingen 
of verboden op basis van andere gronden dan risico's, die onder de EU-brede 
milieurisicobeoordeling worden aangepakt. Het voorzorgsbeginsel moet in 
aanmerking worden genomen bij de uitvoering van Richtlijn 2001/18/EG (in 
overeenstemming met overweging 8), maar het is niet relevant voor de 
voorgestelde verordening. Daarom kan de Commissie amendement 46 niet 
aanvaarden. 

• Wijzigingen van het voorgestelde nieuwe artikel 26 ter van de gewijzigde 
richtlijn  
Amendement 51 verwijst naar de mogelijkheid dat regio's binnen de lidstaten 
beperkingen of verboden invoeren op hun grondgebied. Dit is een aspect dat 
betrekking heeft op de verdeling van de bevoegdheden tussen de centrale 
overheden en de regionale of lokale entiteiten binnen lidstaten, wat een 
aangelegenheid is die tot hun grondwettelijk recht behoort en waarin de EU-
wetgeving zich niet kan mengen. Daarom kan de Commissie dit amendement 
niet aanvaarden. 

Amendement 22 ter beperking van de duur van de maatregelen van de 
lidstaten tot vijf jaar – terwijl de duur van de onder het EU-recht voor een 
bepaald ggo verleende vergunning tien jaar is – is in strijd met de 
doelstellingen van het voorstel – d.w.z. de lidstaten de grootst mogelijke 
vrijheid geven om juridisch correcte oplossingen te kiezen voor het beperken 
of verbieden van de teelt van ggo's – en met het feit dat deze maatregelen 
worden gerechtvaardigd door redenen van algemeen belang, die in de loop van 
de periode van vijf jaar ongewijzigd kunnen blijven. Daarom kan de 
Commissie dit amendement niet aanvaarden.  

Amendement 23 schrapt de woorden "met redenen omklede" met betrekking 
tot de door de lidstaten vastgestelde maatregelen. De Commissie aanvaardt 
deze schrapping niet omdat beperkingen of verboden met redenen omkleed en 
gerechtvaardigd moeten zijn in overeenstemming met de nationale 
omstandigheden. 

• Toevoeging van een nieuw artikel aan Richtlijn 2001/18/EG  
Amendement 24, dat in Richtlijn 2001/18/EG een nieuw artikel over 
aansprakelijkheidsvereisten invoert, houdt niet rechtstreeks verband het doel 
van het voorstel. De Commissie wenst eraan te herinneren dat ggo's binnen het 
toepassingsgebied vallen van Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade6. Deze richtlijn houdt terdege rekening met het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, zoals aangegeven in het Verdrag en in overeenstemming met 
het beginsel van duurzame ontwikkeling. Onder de huidige EU-wetgeving 
worden kwesties van aansprakelijkheid en schadeloosstelling als gevolg van 
situaties als bedoeld in artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG (d.w.z. 

                                                 
6 Zie punt 11 van bijlage III bij Richtlijn 2004/35/EG. 
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economische verliezen voor landbouwers/marktdeelnemers als gevolg van de 
onbedoelde aanwezigheid van toegelaten ggo's in andere producten) 
overgelaten aan de bevoegdheid van de lidstaten, zoals erkend in de 
aanbeveling van de Commissie van 13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale co-existentiemaatregelen om de onbedoelde 
aanwezigheid van ggo’s in conventionele en biologische gewassen te 
vermijden. Hoewel er weliswaar voorbeelden van EU-wetgeving zijn die 
bepalingen hebben ingesteld inzake financiële aansprakelijkheid en financiële 
compensatie op bepaalde vlakken die binnen de werkingssfeer van de 
Verdragen vallen, worden deze zaken meestal niet in de EU-wetgeving 
behandeld, gezien het subsidiariteitsbeginsel en gezien de grote verschillen in 
de civiele en strafrechtelijke wetgeving van de lidstaten. De Commissie steunt 
de invoering door de lidstaten van voorschriften tot vaststelling van systemen 
ter compensatie van economische verliezen als gevolg van de onvoorziene 
aanwezigheid van toegelaten ggo's. De huidige formulering van het 
amendement moet echter worden verduidelijkt omdat het kwesties in verband 
met aansprakelijkheid en schadeloosstelling vermengt, en het amendement kan 
dan ook niet in deze vorm worden aanvaard. 

3.6. Door de Raad ingevoerde nieuwe bepalingen 

• Richtlijn in plaats van een verordening 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad transformeert de voorgestelde 
verordening in een richtlijn door toepassing van het rechtsbeginsel van formeel 
parallellisme. De Commissie merkt op dat het voorstel een atypische handeling 
is die geen rechtstreekse verplichtingen aan derden oplegt (zoals een 
verordening normaliter zou doen) en ook geen resultaat vaststelt dat de 
lidstaten zouden moeten behalen (zoals een richtlijn normaliter zou doen); het 
biedt de lidstaten slechts een mogelijkheid om desgewenst op te treden. Onder 
deze omstandigheden is de Commissie van mening dat de toepassing van het 
beginsel van formeel parallellisme, d.w.z. wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 
door een richtlijn, aanvaardbaar is.  

• Beperking van het geografische toepassingsgebied van de aanvraag (stap 1) 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad stelt een procedure van twee 
opeenvolgende stappen vast waarmee de lidstaten de teelt van ggo's kunnen 
beperken of verbieden: 

Ten eerste voorziet het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in artikel 
26 ter, lid 1, en artikel 26 ter, lid 2, beide nieuw, van de gewijzigde richtlijn 
dat lidstaten die de teelt van ggo's op een deel van of hun gehele grondgebied 
willen beperken of verbieden, de aanvrager via de Commissie moeten 
verzoeken om hun grondgebied uit te sluiten van het toepassingsgebied van de 
aanvraag met betrekking tot teelt (zogenaamde "stap 1"). Ten tweede voorziet 
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in het nieuwe artikel 26 ter, 
lid 3, van de gewijzigde richtlijn dat in het geval van een expliciete afwijzing 
van de aanvrager in stap 1, de lidstaten maatregelen mogen nemen om een 
bepaald ggo te beperken of te verbieden nadat vergunning is verleend 
(zogenaamde "stap 2" of "opt-outmaatregelen") op basis van een lijst van 
redenen die verschillen van de milieurisicobeoordeling, in overeenstemming 
met het oorspronkelijke voorstel. 
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De Commissie aanvaardt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad tot 
vaststelling van een procedure van twee opeenvolgende stappen (op het tijdstip 
van de definitie van het toepassingsgebied van de aanvraag door de aanvrager 
en na toelating van het ggo) om de lidstaten in staat te stellen de teelt van ggo's 
te beperken of te verbieden, omdat dit het scala van instrumenten voor het 
beperken of verbieden van de ggo-teelt uitbreidt en de lidstaten zo het recht 
behouden om op basis van redenen van algemeen belang over de ggo-teelt te 
beslissen, onafhankelijk van de positie van de aanvrager/vergunninghouder. 
Bovendien laat de uiterste datum voor de invoering van een stap 1 verzoek tot 
beperking van het geografische toepassingsgebied (niet later dan dertig dagen 
na het wetenschappelijk advies van de EFSA) de lidstaten voldoende tijd om te 
beslissen of zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken, aangezien zij op 
ieder moment tijdens de risicobeoordeling door de EFSA - een proces dat 
verscheidene maanden/jaren kan duren - een dergelijk verzoek kunnen 
indienen.  

• Opt-out maatregelen – de te volgen procedures voorafgaand aan de 
vaststelling 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in het nieuwe artikel 
26 ter, lid 4, van de gewijzigde richtlijn dat lidstaten die voornemens zijn (een) 
opt-outmaatregel(en) na toelating (stap 2) te nemen, eerst een ontwerp daarvan 
moeten indienen bij de Commissie, die 75 dagen heeft om opmerkingen te 
maken, als zij dat nodig acht. In die periode dient de lidstaat zich te onthouden 
van de vaststelling en uitvoering van deze maatregel(en). Bij het verstrijken 
van de opschortende termijn van 75 dagen kan de betrokken lidstaat de 
maatregel(en) vaststellen in de oorspronkelijk voorgestelde vorm of met 
wijzigingen, om eventuele opmerkingen van de Commissie in aanmerking te 
nemen. De Commissie aanvaardt dit amendement in het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad, dat overeenstemt met de voorgestelde aanpak van de 
Commissie.  

• Termijn van twee jaar voor de vaststelling van opt-outmaatregelen 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in de gewijzigde 
overweging 14 en het nieuwe artikel 26 ter, lid 4, van de gewijzigde richtlijn 
dat lidstaten opt-outmaatregelen niet later dan twee jaar na de datum van 
verlening van de ggo-toestemming/-vergunning moeten vaststellen. De 
Commissie aanvaardt deze bepaling, die is bedoeld om door de lidstaten 
vastgestelde opt-outmaatregelen die zichtbaarder/voorspelbaarder te maken 
voor de marktdeelnemers (met inbegrip van landbouwers). 

• Overgangsmaatregelen 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in overweging 21 en 
het nieuwe artikel 26 quater van de gewijzigde richtlijn een 
overgangsperiode van zes maanden, die de lidstaten in staat stelt de bepalingen 
van de richtlijn toe te passen op ggo's die reeds vóór de inwerkingtreding ervan 
zijn toegelaten (maïs MON810), of waarvoor een aanvraag op dat moment 
reeds in een vergevorderd stadium is. De Commissie aanvaardt deze bepaling 
omdat zij noodzakelijk is als link tussen de stappen 1 en 2: 1) het is niet 
mogelijk stap 2 toe te passen zonder eerst stap 1 te hebben uitgevoerd, en 2) 
stap 1 kan alleen worden toegepast wanneer de aanvraag gedurende een 
beperkte periode in behandeling is. 
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Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet tevens dat de 
overgangsmaatregelen geen afbreuk doen aan de teelt van toegelaten ggo-
zaaizaad en -teeltmateriaal die op geoorloofde wijze werden geplant vóór de 
teelt van het ggo beperkt of verboden werd. De Commissie steunt deze 
bepaling, die juridische zekerheid biedt aan landbouwers die de betrokken 
ggo's hebben geplant en geoogst voordat de maatregelen die de teelt beperken 
of verbieden van kracht werden. 

• De mogelijkheid voor een lidstaat om zijn standpunt over de teelt van een ggo 
tijdens de geldigheidsduur van de vergunning te wijzigen 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in artikel 26 ter, lid 5, 
en artikel 26 ter, lid 7, beide nieuw, van de gewijzigde richtlijn dat een 
lidstaat na de toelating van een ggo, en niet eerder dan twee jaar na die datum, 
(opnieuw) een stap-1-stap-2-procedure kan inleiden om een teeltverbod op een 
deel van of zijn gehele grondgebied in te voeren of te verlengen, indien nieuwe 
objectieve omstandigheden zulks rechtvaardigen. Het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad bepaalt ook dat deze mogelijkheid voor de lidstaten "de 
teelt van toegelaten genetisch gemodificeerde zaden, alsook van teeltmateriaal 
dat rechtmatig is geplant voordat het amendement werd aangenomen, onverlet 
laat".  

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in artikel 26 ter, lid 6, 
en artikel 26 ter, lid 7, beide nieuw, van de gewijzigde richtlijn ook dat 
lidstaten die een deel van of hun gehele grondgebied in het geografische 
toepassingsgebied van een ggo-vergunning willen re-integreren, dit via een 
vereenvoudigde procedure kunnen bewerkstelligen.  

De Commissie aanvaardt deze nieuwe bepalingen aangezien zij bijdragen aan 
de uitbreiding van het scala aan mogelijkheden voor de lidstaten om de ggo-
teelt te beperken of te verbieden, en tegelijk de rechten vrijwaren van 
landbouwers die rechtmatig ggo's hebben geplant voordat deze werden 
verboden. 

• Verslagleggingsverplichting 
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in het nieuwe artikel 2 
van de wijzigingsrichtlijn dat de Commissie "uiterlijk vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van de richtlijn bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag [indient] over het gebruik dat de lidstaten van deze richtlijn hebben 
gemaakt, dat onder meer betrekking heeft op de doeltreffendheid van de 
bepalingen op grond waarvan de lidstaten de teelt van ggo's op hun gehele 
grondgebied of een deel daarvan kunnen beperken of verbieden, alsook op de 
soepele werking van de interne markt. Dat verslag gaat eventueel vergezeld 
van de wetgevingsvoorstellen die de Commissie passend acht. De Commissie 
brengt tevens verslag uit over de vorderingen die zijn gemaakt met het verlenen 
van een normatieve status aan de aangescherpte richtsnoeren van de [EFSA] 
van 2010 betreffende de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde 
gewassen." De Commissie aanvaardt dit amendement in het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad. 
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4. CONCLUSIE 
De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt dat op 23 juli 
2014 met gekwalificeerde meerderheid door de Raad is aangenomen, de 
oorspronkelijke doelstellingen van het voorstel van de Commissie weerspiegelt en 
rekening houdt met veel van de punten van bezorgdheid van het Europees Parlement. 

Om de hierboven uiteengezette redenen aanvaardt de Commissie het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad. 
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