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Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De forhold, der lå til grund for 

ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 

GMO'er til dyrkning, er også relevante for 

andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 

som er omfattet af forordning (EF) nr. 

1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 

at resultatet af afstemningen om 

gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 

produkter, der er omfattet af forordning 

(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 

Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 

ikke kvalificeret flertal hverken for eller 

imod udkastet til afgørelse), og der er også 

medlemsstater, hvor det er forbudt at 

anvende disse produkter. På denne 

baggrund bør forordning (EF) nr. 

1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

anvendelse af GMO'er og GM-fødevarer 

og -foder på hele eller dele af deres område 

af tvingende grunde, som er forenelige 

med EU-retten, og som ikke vedrører risici 

for menneskers og dyrs sundhed eller for 

miljøet, idet disse allerede er vurderet på 

EU-plan i henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003. Denne mulighed bør ikke 

gælde for GMO'er til dyrkning, som 

allerede er omfattet af de ændringer, der er 

foretaget i direktiv 2001/18/EF ved direktiv 

(7) De forhold, der lå til grund for 

ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 

GMO'er til dyrkning, er også relevante for 

andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 

som er omfattet af forordning (EF) nr. 

1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 

at resultatet af afstemningen om 

gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 

produkter, der er omfattet af forordning 

(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 

Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 

ikke kvalificeret flertal hverken for eller 

imod udkastet til afgørelse), og der er også 

medlemsstater, hvor det er forbudt at 

anvende disse produkter. På denne 

baggrund bør forordning (EF) nr. 

1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

markedsføring af GMO'er og GM-

fødevarer og -foder på hele eller dele af 

deres område af grunde, som er forenelige 

med EU-retten. Denne mulighed bør ikke 

gælde for GMO'er til dyrkning, som 

allerede er omfattet af de ændringer, der er 

foretaget i direktiv 2001/18/EF ved direktiv 

(EU) 2015/412. 
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(EU) 2015/412. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på tvingende grunde i overensstemmelse 

med EU-retten og er i tråd med 

principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 

34, artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i 

TEUF. 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder 

markedsføring på hele eller dele af deres 

område af en GMO eller en GM-

fødevare/et GM-foderstof eller af en 

gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på grunde i overensstemmelse med EU-

retten og er i tråd med artikel 34, artikel 36 

og artikel 216, stk. 2, i TEUF. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 

handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre markedsføring — og ikke den 

frie handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af 

miljøet, som opnås med den 

tilladelsesprocedure, der er fastlagt ved 

forordning (EF) nr. 1829/2003, 

forudsætter en ensartet videnskabelig 

vurdering i hele Unionen, og der bør ikke 

ændres ved denne situation med 

nærværende forordning. For at undgå 

indgriben i de beføjelser, der tildeles de 

ansvarlige for henholdsvis 

risikovurderingen og risikostyringen i 

henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 

ikke kunne basere sig på hensyn, der 

vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 

disse bør behandles efter den procedure, 

der allerede er fastlagt ved forordning 

(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 

og 34. 

udgår 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 

medlemsstaterne i henhold til nærværende 

forordning bør være underlagt en kontrol- 

og oplysningsprocedure på EU-plan med 

henblik på det indre markeds funktion. På 

baggrund af det kontrol- og 

informationsniveau, der sikres med denne 

forordning, er det ikke nødvendigt også at 

fastsætte bestemmelser om anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF
15

. Det følger af de ændringer, der 

foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 

ved nærværende forordning, at 

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 

forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder på hele eller dele af 

deres område for hele tilladelsens varighed, 

forudsat at en fastlagt standstillperiode, 

hvori Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til de foreslåede 

foranstaltninger, er udløbet. Den 

pågældende medlemsstat bør derfor 

meddele Kommissionen et udkast til disse 

foranstaltninger mindst 3 måneder inden 

vedtagelsen af dem for at give 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 

den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 

de pågældende foranstaltninger i denne 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 

medlemsstaterne i henhold til nærværende 

forordning bør være underlagt en kontrol- 

og oplysningsprocedure på EU-plan med 

henblik på det indre markeds funktion. På 

baggrund af det kontrol- og 

informationsniveau, der sikres med denne 

forordning, er det ikke nødvendigt også at 

fastsætte bestemmelser om anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF
15

. Det følger af de ændringer, der 

foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 

ved nærværende forordning, at 

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 

forbyde markedsføring af GMO'er eller 

GM-fødevarer og -foder på hele eller dele 

af deres område for hele tilladelsens 

varighed, forudsat at en fastlagt 

standstillperiode, hvori Kommissionen og 

de øvrige medlemsstater har haft lejlighed 

til at fremsætte bemærkninger til de 

foreslåede foranstaltninger, er udløbet. Den 

pågældende medlemsstat bør derfor 

meddele Kommissionen et udkast til disse 

foranstaltninger mindst 3 måneder inden 

vedtagelsen af dem for at give 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 

den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 

de pågældende foranstaltninger i denne 
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periode. Efter udløbet af den fastlagte 

standstillperiode bør medlemsstaten kunne 

vedtage foranstaltningerne, enten i den 

oprindeligt foreslåede form eller som 

ændret for at tage hensyn til 

Kommissionens eller medlemsstaternes 

bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at meddele Kommissionen 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning, inden det produkt, 

foranstaltningerne vedrører, er blevet 

tilladt, således at begrænsningen eller 

forbuddet får virkning den dag, EU-

tilladelsen træder i kraft. 

periode. Efter udløbet af den fastlagte 

standstillperiode bør medlemsstaten kunne 

vedtage foranstaltningerne, enten i den 

oprindeligt foreslåede form eller som 

ændret for at tage hensyn til 

Kommissionens eller medlemsstaternes 

bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at meddele Kommissionen 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning, inden det produkt, 

foranstaltningerne vedrører, er blevet 

tilladt, således at begrænsningen eller 

forbuddet får virkning den dag, EU-

tilladelsen træder i kraft. 

__________________ __________________ 

15
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). 

15
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Foranstaltninger vedtaget i henhold til 

denne forordning, som begrænser eller 

forbyder anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder, bør ikke berøre 

anvendelsen af disse produkter eller af 

produkter, der er et resultat af indtagelsen 

heraf, i andre medlemsstater. Dertil 

kommer, at denne forordning og de 

nationale foranstaltninger, der vedtages i 

medfør heraf, ikke bør tilsidesætte krav i 

EU-retten vedrørende utilsigtet og tilfældig 

forekomst af GM-materiale i andre 

produkter og ikke bør berøre 

markedsføring og anvendelse af produkter, 

der opfylder disse krav. 

(13) Foranstaltninger vedtaget i henhold til 

denne forordning, som begrænser eller 

forbyder markedsføring af GMO'er eller 

GM-fødevarer og -foder, bør ikke berøre 

markedsføringen af disse produkter eller 

af produkter, der er et resultat af 

indtagelsen heraf, i andre medlemsstater. 

Dertil kommer, at denne forordning og de 

nationale foranstaltninger, der vedtages i 

medfør heraf, ikke bør tilsidesætte krav i 

EU-retten vedrørende utilsigtet og tilfældig 

forekomst af GM-materiale i andre 

produkter og ikke bør berøre 

markedsføring og anvendelse af produkter, 

der opfylder disse krav. 

Or. en 
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Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

Forordning (EU) nr. 1829/2003 

Artikel 34a – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan vedtage 

foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder anvendelse af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

1. Medlemsstaterne kan vedtage 

foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder markedsføring af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

Or. en 
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COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

Forordning (EU) nr. 1829/2003 

Artikel 34a – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-retten, 

som under ingen omstændigheder må 

være i strid med den risikovurdering, der 

er foretaget i henhold til denne 

forordning 

a) begrundede og baseret på grunde i 

overensstemmelse med EU-retten, med 

særlig henvisning til 

forsigtighedsprincippet 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 1 

Forordning (EU) nr. 1829/2003 

Artikel 34a – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) forholdsmæssige og 

ikkediskriminerende. 

udgår 

Or. en 

 

 


