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KORT BEGRUNDELSE

Baggrunden for forslaget

Ordføreren ønsker at minde om nogle fakta og tal vedrørende gmo-dyrkning som et oplæg til 
drøftelse:

- 2 gmo-afgrøder er i øjeblikket godkendt til dyrkning i EU: MON810-majs og Amflora-
kartoffel

- 17 gmo-afgrøder afventer godkendelse til dyrkning i EU
- I alt 94 800 ha. MON810-majs blev dyrket i 5 medlemsstater i 2009 (Spanien, Tjekkiet, 

Portugal, Rumænien og Slovakiet), hvoraf 80 % var i Spanien (i forhold til 107 700 ha. i 
2008, før Tyskland ophørte med dyrkning).

Amflora-kartoffel dyrkes i øjeblikket i tre medlemsstater: Sverige, Tyskland og Tjekkiet.  

I 2009 plantede 14 mio. landbrugere verden over 134 millioner ha. gmo-afgrøder1, heraf 64 mio. 
ha. i USA, over 21 mio. ha. i henholdsvis Brasilien og Argentina, og over 8 mio. ha. i lande som 
Canada og Indien.

Disse tal illustrerer det nuværende dødvande omkring beslutningsprocessen om gmo'er i EU og 
manglen på svar på de store bekymringer, som landbrugere og forbrugergiver udtryk for.  

En videnskabsbaseret tilgang til ny teknologi

Ordføreren mener, at den bedste videnskabelige rådgivning og en risikobaseret tilgang bør være 
de centrale principper i fastsættelsen af sikkerheden for nye teknologier. Uden videnskabelig 
rådgivning som fundament til at forankre beslutninger om sikkerheden ved nye metoder og ny 
praksis risikerer samfundet, at beslutningerne træffes på grundlag af, hvad der er populært, i 
stedet for hvad der er sikkert. Andre elementer såsom socio-økonomiske problemer og etiske 
overvejelser kan ikke erstatte videnskabeligt baserede beslutninger om sikkerheden. Ordføreren 
erkender, at Kommissionens forslag i dets nuværende form ikke underminerer den fælles 
videnskabelige gmo-godkendelsesprocedure i Europa.

Formålet med Kommissionens forslag

Ifølge Kommissionen er formålet med forslaget, ud over at skabe en omfattende retlig ramme 
for godkendelse af produkter, der indeholder eller består af gmo'er, at "lette 
beslutningsprocessen", "tage hensyn til alle relevante forhold " og "give medlemsstaterne den 
fornødne fleksibilitet til at kunne træffe beslutninger om gmo-dyrkning, når først de pågældende 
gmo'er er godkendt på EU-plan". Rådets og Europa-Parlamentets juridiske tjenester har rejst 
alvorlige bekymringer om henholdsvis retssikkerhed, potentielle trusler mod det indre marked 
og WTO-uforenelighed, men ordføreren er, efter at have foretaget en afvejning af alle 
argumenterne, nået til den konklusion, at forslaget i det store og hele kan opfylde 

                                               
1 Optegnelser er for majs, sojabønner, bomuld og raps.
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Kommissionens mål og give visse muligheder for fremskridt med henblik på at komme ud af 
dødvandet vedrørende beslutningsprocessen omkring gmo'er i EU.

Holdning

Ordføreren mener generelt, at Kommissionens forslag bør styrkes som svar på bekymringer om 
det indre marked og WTO-forenelighed.
Ordføreren har også indført et krav om overholdelse af proportionalitetsprincippet og valgfrihed 
for forbrugerne og landbrugerne. Han har også forsøgt at give større beskyttelse til de 
landbrugere, der ønsker at dyrke gmo-fri afgrøder, og større retssikkerhed for medlemsstater, der 
anvender denne fleksibilitet.  

Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør være forpligtet til at tage stilling fra sag til sag, når 
det besluttes at anvende denne nye beføjelse, for at sikre, at restriktionerne er afgrødespecifikke.
Dette ville være en erkendelse af, at forskellige gmo'er bringer både forskellige trusler og fordele 
til forskellige regioner, og at de derfor bør vurderes individuelt for at sikre, at medlemsstaterne 
respekterer proportionalitetsprincippet.

For at overholde den valgfrihed, som er anerkendt i Rådets konklusioner af 4. december 2008 og 
udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 9. december 2010 (NAT 480 -
CESE 1623/2010), er det nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne har robuste sameksistensregler 
på plads på deres område. Dette kræver en ændring af artikel 26a i direktiv 2001/18/EF for at 
forsikre landbrugere og forbrugere, der ønsker at dyrke og købe gmo-frie produkter, om at deres 
ret til at gøre dette vil blive respekteret. Ordføreren mener også, at medlemsstaterne bør gøre 
fuld brug af fleksibiliteten i artikel 26a og Kommissionens nye henstilling om retningslinjer for 
sameksistens inden vedtagelsen af yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til den 
foreslåede artikel 26b.

Parallelt med sameksistensforanstaltningerne, og for at beskytte landbrugere, der afstår fra gmo-
dyrkning, imod økonomiske tab som følge af utilsigtet tilstedeværelse af gmo'er i deres marker 
og frø, anmoder ordføreren også Kommissionen om at udarbejde et forslag om tekniske tærskler 
for mærkning af gmo-spor i konventionelle frø på de lavest mulige, proportionelle og 
funktionelle niveauer for alle økonomiske aktører, som det blev anmodet om i Rådets 
konklusioner af 4. december 2008.

Endelig foreslår ordføreren, samtidig med at det sikres, at de restriktive foranstaltninger er 
forholdsmæssige, og at der er truffet alle nødvendige praktiske foranstaltninger til at respektere 
valgfrihed for landbrugere og forbrugere, at styrke retssikkerheden for landbrugerne i 
forbindelse med dette forslag.  For at nå dette mål skal medlemsstaterne offentliggøre og 
gennemføre de restriktioner, de planlægger at vedtage ved hjælp af denne nye beføjelse i 
henhold til artikel 26b i direktiv 2001/187 (EF) mindst tre måneder før starten af vækstsæsonen, 
således at landbrugerne kan planlægge med en vis sikkerhed.

Ordføreren er derfor parat til at støtte dette forslag, forudsat at de supplerende garantier, der 
foreslås i denne udtalelse, vedtages.

ÆNDRINGSFORSLAG



AD\858438DA.doc 5/18 PE454.352v02-00

DA

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til dette regelsæt skal der 
foretages en risikovurdering for hver enkelt 
gmo til dyrkning, inden den godkendes til 
markedsføring på EU-markedet. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende.

(2)  I henhold til dette regelsæt skal der 
foretages en risikovurdering for hver enkelt 
gmo til dyrkning, inden den godkendes til 
markedsføring på EU-markedet under 
hensyntagen til direkte og indirekte, 
umiddelbare og forsinkede virkninger 
samt kumulative langsigtede virkninger 
på menneskers sundhed og miljøet i 
henhold til bilag II i direktiv 2001/18/EF.
Denne godkendelsesprocedure har til 
formål at sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, 
dyrs sundhed og velfærd, miljøet samt 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af gmo'er 
er et område, som der arbejdes mere 
dybtgående med i medlemsstaterne på 
enten centralt, regionalt eller lokalt plan. I 
modsætning til, hvad der gælder for 
spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af gmo'er, som fortsat bør reguleres 
på EU-plan for at opretholde det indre 
marked, er der i dag almindelig enighed 
om, at gmo-dyrkning er et emne med en 

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af gmo'er 
er et område, som der arbejdes mere 
dybtgående med i medlemsstaterne på 
enten centralt, regionalt eller lokalt plan. I 
modsætning til, hvad der gælder for 
spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af gmo'er, som fortsat bør reguleres 
på EU-plan for at opretholde det indre 
marked, er der i dag almindelig enighed 
om, at gmo-dyrkning er et emne med en 
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stærk lokal/regional dimension. I 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
TEUF bør medlemsstaterne derfor have 
mulighed for at vedtage regler for netop 
dyrkning af gmo'er på deres område, efter 
at en gmo er blevet godkendt til 
markedsføring på EU-markedet i henhold 
til gældende lovgivning.

stærk lokal/regional/territorial dimension
og en særlig dimension vedrørende 
medlemsstaternes selvbestemmelse. I 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
TEUF bør medlemsstaterne derfor have 
mulighed for at vedtage bindende 
lovbestemmelser for netop dyrkning af 
gmo'er på deres område, efter at en gmo er 
blevet godkendt til markedsføring på EU-
markedet i henhold til gældende 
lovgivning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I denne forbindelse forekommer det 
hensigtsmæssigt i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at give medlemsstaterne 
større valgfrihed til at beslutte, hvorvidt de 
ønsker at dyrke gmo-afgrøder på deres 
område, uden at der ændres ved ordningen 
med EU-godkendelse af gmo'er, og
uafhængigt af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne er berettiget til at træffe i 
henhold til artikel 26a i direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af gmo'er i andre produkter.

(6) I denne forbindelse forekommer det 
hensigtsmæssigt i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at give medlemsstaterne 
større fleksibilitet til at beslutte, hvorvidt 
de ønsker at dyrke gmo-afgrøder på deres 
område, uden at der ændres ved ordningen 
med EU-godkendelse af gmo'er, og
parallelt med de foranstaltninger, 
medlemsstaterne skal træffe i henhold til 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EF, som 
ændret ved nærværende forordning, for at 
forhindre utilsigtet forekomst af gmo'er i 
andre produkter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område samt ændre disse 

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af bestemte 
gmo'er, en gruppe gmo'er inden for en 
afgrødesort eller alle gmo'er i dele af eller 
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foranstaltninger, i den udstrækning de 
finder det hensigtsmæssigt, på alle stadier 
i proceduren for godkendelse, fornyet 
godkendelse eller tilbagetrækning fra 
markedet af de pågældende gmo'er. Dette 
bør også gælde genetisk modificerede 
sorter af frø og planteformeringsmateriale, 
der markedsføres i henhold til den 
relevante lovgivning om markedsføring af 
frø og planteformeringsmateriale, navnlig 
direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF.
Foranstaltningerne bør udelukkende 
vedrøre dyrkning af gmo'er og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetiske modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter, eller høstprodukter 
heraf. Foranstaltningerne bør heller ikke 
have konsekvenser for dyrkningen af sorter 
af frø og planteformeringsmateriale, der 
ikke er genetisk modificeret, og hvori der 
påvises utilsigtede eller teknisk 
uundgåelige spor af EF-godkendte gmo'er.

på hele deres område, så længe disse 
foranstaltninger har været underlagt en 
konsekvensanalyse og offentlig høring, og 
så længe de vedtages og gøres offentligt 
tilgængelige for alle berørte aktører, 
herunder landbrugere, mindst tolv 
måneder før starten af såningen. Dette
valg, der overlades til medlemsstaterne, er 
direkte forbundet med deres suverænitet 
inden for områderne fysisk planlægning 
og udvikling, arealanvendelse og behovet 
for at bevare mangfoldigheden af 
økosystemer. Dette bør også gælde 
genetisk modificerede sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der 
markedsføres i henhold til den relevante 
lovgivning om markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, navnlig direktiv 
2002/53/EF og 2002/55/EF.
Foranstaltningerne bør udelukkende 
vedrøre dyrkning af gmo'er og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetiske modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter, eller høstprodukter 
heraf. Foranstaltningerne bør heller ikke 
have konsekvenser for dyrkningen af sorter 
af frø og planteformeringsmateriale, der 
ikke er genetisk modificeret, og hvori der 
påvises utilsigtede eller teknisk 
uundgåelige spor af EF-godkendte gmo'er.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge lovrammen for godkendelse af 
gmo'er kan en medlemsstat ikke ændre det 
niveau for beskyttelse af menneskers/dyrs 
sundhed og af miljøet, der er fastsat på EU-
plan, og denne situation må der ikke 
ændres ved. Medlemsstaterne kan dog 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af alle eller 

(8) Ifølge lovrammen for godkendelse af 
gmo'er kan en medlemsstat ikke ændre det 
niveau for beskyttelse af menneskers/dyrs 
sundhed og af miljøet, der er fastsat på EU-
plan, og denne situation må der ikke 
ændres ved. Medlemsstaterne kan dog 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af bestemte 
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bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse og på grundlag af andre forhold 
end dem, der i forvejen er taget stilling til 
inden for rammerne af det harmoniserede 
EU-regelsæt, som allerede omfatter 
procedurer for hensyntagen til de risici, en 
gmo til dyrkning kan udgøre for sundheden 
og miljøet. De pågældende foranstaltninger 
bør ydermere være i overensstemmelse 
med traktaterne, især princippet om ikke-
forskelsbehandling mellem nationale og 
ikke-nationale produkter og artikel 34 og 
36 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, samt med Unionens 
relevante internationale forpligtelser, 
navnlig forpligtelser indgået i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO). 

gmo'er, en gruppe gmo'er inden for en 
afgrødesort eller alle gmo'er i dele af eller 
på hele deres område, når det er behørigt 
begrundet i samfundets interesse og på 
grundlag af andre forhold end dem, der i 
forvejen er taget stilling til inden for 
rammerne af det harmoniserede EU-
regelsæt, som allerede omfatter procedurer 
for hensyntagen til de risici, en gmo til 
dyrkning kan udgøre for sundheden og 
miljøet. Begrebet "risikostyring", som 
fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002, 
kunne imidlertid anvendes til at berettige 
disse foranstaltninger. Disse 
foranstaltninger er berettigede på 
grundlag af generelle politiske 
målsætninger, såsom: 

- behovet for at bevare bestemte former 
for landbrug, såsom økologiske eller 
naturvenlige landbrug, samt de 
traditionelle former for landbrug
- grunde, der vedrører beskyttelse af 
mangfoldigheden i 
landbrugsproduktionen
- beskyttelsen af gmo-frie områder, 
forudsat at eksisterende 
sameksistensforanstaltninger ikke er 
tilstrækkelige til at sikre beskyttelse
- umuligheden af at gennemføre 
sameksistens på grund af særlige 
geografiske forhold (f.eks. små øer, 
bjerge, lille nationalt område)
- socio-økonomiske årsager, såsom 
beskyttelse af særlige bjergprodukter, 
produktkvalitetspolitik eller mærkning 
- bredere miljøpolitiske målsætninger, 
såsom specifikke levesteder, økosystemer, 
biodiversitet, udvikling af resistens og 
landskabsbeskyttelse 
- territorial forvaltning eller planlægning 
af arealanvendelse
- andre legitime grunde i offentlighedens 
interesse eller som imødegår 
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offentlighedens bekymringer, der er 
behørigt begrundede, forholdsmæssige og 
ikke-diskriminatoriske.
De pågældende foranstaltninger bør 
ydermere være i overensstemmelse med 
traktaterne, især princippet om ikke-
forskelsbehandling mellem nationale og 
ikke-nationale produkter, 
proportionalitetsprincippet og artikel 34 
og 36 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, samt med 
Unionens relevante internationale 
forpligtelser, navnlig forpligtelser indgået i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO). 
Disse foranstaltninger bør også sikre, at 
valgfrihed for landbrugere og forbrugere 
respekteres behørigt. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På grundlag af nærhedsprincippet er det 
ikke formålet med denne forordning at 
harmonisere betingelserne for dyrkning i 
medlemsstaterne, men at give 
medlemsstaterne frihed til under 
påberåbelse af andre hensyn end
videnskabelige vurderinger af sundheds-
og miljømæssige risici at forbyde dyrkning 
af gmo'er på deres område. Dertil kommer, 
at et af målene med Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 
1998 om en informationsprocedure med 
hensyn til tekniske standarder og
forskrifter1 samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester, som er at 
gøre det muligt for Kommissionen at 
operere med muligheden af at vedtage 
bindende EU-retsakter, ikke ville blive 
opfyldt ved systematiske notifikationer af 
medlemsstaternes foranstaltninger i 
henhold til nævnte direktiv. Eftersom de 

(9) På grundlag af nærhedsprincippet er det 
ikke formålet med denne forordning at 
harmonisere betingelserne for dyrkning i 
medlemsstaterne, men at give 
medlemsstaterne fleksibilitet til under 
påberåbelse af behørigt begrundede
hensyn i offentlighedens interesse, der er 
forskellige fra de videnskabelige 
vurderinger af sundheds- og miljømæssige 
risici, der er gennemført i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
del C i direktiv 2001/18/EF, som f.eks. de 
grunde, der er angivet i betragtning 8 i 
denne forordning, med henblik på at
begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er 
på hele eller dele af deres område for at 
lette beslutningsprocessen vedrørende 
gmo'er på EU-plan. Dertil kommer, at et 
af målene med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn 
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foranstaltninger, medlemsstaterne kan 
vedtage i henhold til denne forordning, 
ikke kan vedrøre markedsføringen af 
gmo'er og således ikke ændrer ved 
betingelserne for markedsføring af gmo'er, 
der er godkendt i henhold til gældende 
lovgivning, forekommer 
notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF 
desuden ikke at være den mest velegnede 
informationskanal for Kommissionen. Som 
en undtagelsesbestemmelse bør direktiv 
98/34/EF derfor ikke finde anvendelse. Et 
enklere system for meddelelse af nationale 
foranstaltninger, inden disse vedtages, 
synes at være et mere hensigtsmæssigt 
redskab for Kommissionen til at holde sig 
orienteret om disse foranstaltninger.
Foranstaltninger, som medlemsstaterne 
agter at vedtage, bør således en måned 
forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

til tekniske standarder og forskrifter1 samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester, som er at gøre det muligt for 
Kommissionen at operere med muligheden 
af at vedtage bindende EU-retsakter, ikke 
ville blive opfyldt ved systematiske 
notifikationer af medlemsstaternes 
foranstaltninger i henhold til nævnte 
direktiv. Eftersom de foranstaltninger, 
medlemsstaterne kan vedtage i henhold til 
denne forordning, ikke kan vedrøre 
markedsføringen af gmo'er og således ikke 
ændrer ved selve betingelserne for 
markedsføring af gmo'er, der er godkendt i 
henhold til gældende lovgivning, 
forekommer notifikationsproceduren i 
direktiv 98/34/EF desuden ikke at være den 
mest velegnede informationskanal for 
Kommissionen. Som en 
undtagelsesbestemmelse bør direktiv 
98/34/EF derfor ikke finde anvendelse. Et 
enklere system for meddelelse af nationale 
foranstaltninger, inden disse vedtages, 
synes at være et mere hensigtsmæssigt 
redskab for Kommissionen til at holde sig 
orienteret om disse foranstaltninger.
Foranstaltninger, som medlemsstaterne 
agter at vedtage, bør således en måned 
forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. 1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Kommissionen bør i 
overensstemmelse med konklusionerne 
fra mødet den 4. december 2008 i Rådet 
(miljø) og for at sikre respekt for det frie 
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valg og fuld gennemførelse af 
proportionalitetsprincippet revurdere de 
passende tærskelværdier for frø til 
mærkning af gmo-spor i konventionelle 
frø. Dette bør ledsages af relevante forslag 
om harmoniserede prøveudtagnings- og 
analysemetoder for disse spor, herunder 
navnlig fastsættelsen af en 
minimumsgrænse for sporingsmetodernes 
ydeevne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Direktiv 2001/18/EF ændres således:
Artikel 26a, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre 
utilsigtet forekomst af GMO'er i andre 
produkter."

Begrundelse

Det bør gøres obligatorisk for medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
styre sameksistens i deres område med henblik på at gøre valgfrihed gældende og undgå 
grænseoverskridende problemer som følge af manglende styring af sameksistens. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF indsættes følgende 
artikel med virkning fra denne forordnings 

(1) Der indsættes følgende artikler med 
virkning fra denne forordnings 
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ikrafttræden: ikrafttræden:

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af alle eller bestemte 
gmo'er, der er godkendt i henhold til del C 
i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og er genetisk modificerede 
sorter, der er markedsført i henhold til de 
relevante EU-bestemmelser om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at:

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af bestemte gmo'er, en 
gruppe gmo'er inden for en afgrødesort 
eller alle gmo'er, der er godkendt i 
henhold til del C i dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og er 
genetisk modificerede sorter, der er 
markedsført i henhold til de relevante EU-
bestemmelser om markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, i dele af eller 
på hele deres område, forudsat at.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de pågældende foranstaltninger er 
begrundet i andre forhold end dem, der
vedrører de uønskede virkninger for 
sundheden og miljøet, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er,

a) de pågældende foranstaltninger: 

i) er begrundet i andre forhold end dem, 
der er dækket af de harmoniserede 
videnskabelige vurderinger af sundheds-
og miljømæssige risici, der gennemføres i 
henhold til del C i direktiv 2001/18/EF, 
der vil kunne være forbundet med 
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udsætning eller markedsføring af gmo'er, 
og hvor begrebet "risikostyring", som 
fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002, 
kunne anvendes som grundlag for at 
berettige nationale og regionale restriktive 
foranstaltninger
ii) er berettigede på grundlag af generelle 
politiske målsætninger, såsom: 
- behovet for at bevare bestemte former 

for landbrug, såsom økologiske eller 
naturvenlige landbrug, samt de 
traditionelle former for landbrug
- grunde, der vedrører beskyttelse af 
mangfoldigheden i 
landbrugsproduktionen
- beskyttelsen af gmo-frie områder, 
forudsat at eksisterende 
sameksistensforanstaltninger ikke er 
tilstrækkelige til at sikre beskyttelse
- umuligheden af at gennemføre 
sameksistens på grund af særlige 
geografiske forhold (f.eks. små øer, 
bjerge, lille nationalt område)
- socio-økonomiske årsager, såsom 
beskyttelse af særlige bjergprodukter, 
produktkvalitetspolitik eller mærkning 
- bredere miljøpolitiske målsætninger, 
såsom specifikke levesteder, økosystemer, 
biodiversitet og landskabsbeskyttelse 
- territorial forvaltning eller planlægning 
af arealanvendelse
- andre legitime grunde i offentlighedens 
interesse eller som imødegår 
offentlighedens bekymringer, der er 
behørigt begrundede, forholdsmæssige og 
ikke-diskriminatoriske.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger sikrer, at 
valgfrihed for landbrugere og forbrugere 
respekteres behørigt. 

Begrundelse

Det grundlæggende princip om valgfrihed for landbrugere og forbrugere bør respekteres, da 
dette vil sikre, at foranstaltningerne står i rimeligt forhold, at der tages hensyn til alle 
interessenters interesser, og at en debat finder sted i regionerne om dyrkning af gmo'er. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) de har været genstand for en 
forudgående konsekvensanalyse, som 
viser deres nødvendighed og 
proportionalitet

Begrundelse

For at styrke den juridiske gyldighed af de foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
vedtaget for at begrænse eller forbyde dyrkningen af gmo'er, bør der foretages en 
forudgående konsekvensanalyse med det formål at påvise de planlagte foranstaltningers 
nødvendighed og proportionalitet. I tilfælde af tvister i WTO vil en sådan konsekvensanalyse 
gøre det lettere at forsvare de trufne foranstaltninger.

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) de har været genstand for en 
forudgående offentlig høring med en 
minimal varighed på 30 dage

Begrundelse

For at de kompetente nationale myndigheder skal kunne træffe informerede beslutninger, er 
det nødvendigt, at de berørte parter kan fremsætte deres bemærkninger inden vedtagelsen af 
disse foranstaltninger, som kan have en indvirkning på forskellige sektorer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) disse foranstaltninger vedtages og 
gøres offentligt tilgængelige for alle 
berørte aktører, herunder landbrugere, 
mindst tolv måneder før starten af 
såningen

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne, navnlig med 
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proportionalitetsprincippet og EU's 
internationale forpligtelser.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer nødvendigheden 
af en harmonisering af 
kontrolprøvetagnings- og 
analysemetoderne for ikke-godkendte 
gmo'er, som er til stede i frøene i meget 
små mængder, og navnlig fastsættelsen af 
en minimumsgrænse for 
sporingsmetodernes ydeevne.

Begrundelse

På grund af den manglende harmonisering anvender medlemsstaterne forskellige regler, 
hvilket uundgåeligt fører til konkurrenceforvridning, idet virksomhederne kan tilpasse deres 
markedsføringskæder. Eftersom tilfælde af spor af ikke-godkendte gmo'er i importerede 
frøpartier er hyppige på trods af de foranstaltninger, som de erhvervsdrivende træffer, er det 
hensigtsmæssigt at tage højde for den samme fremgangsmåde som den, Kommissionen har 
foreslået for dyrefoder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 ba
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"Gmo-fri" mærkning
Kommissionen foreslår harmoniserede 
betingelser for de erhvervsdrivendes 
anvendelse af mærkning, som angiver, at 
varerne ikke indeholder gmo.

Begrundelse

Ifølge retningslinjerne af 13. juli 2010 for sameksistens mellem afgrøder kan medlemsstaterne 
træffe foranstaltninger for at undgå økonomiske konsekvenser af tilstedeværelsen af gmo i 
ringere mængder end EU's mærkningsgrænse på 0,9 %. For at undgå konkurrenceforvridning 
bør de betingelser, der gælder for de erhvervsdrivendes anvendelse af mærkning, som 
angiver, at varerne ikke indeholder gmo, harmoniseres på fællesskabsplan.
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