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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van het voorstel

Uw rapporteur wil bepaalde feiten en cijfers met betrekking tot de teelt van ggo's als 
uitgangspunt nemen voor de discussie:
- momenteel mogen in de EU 2 ggo's worden verbouwd: MON 810-maïs en Amflora-
aardappelen
- 17 ggo's wachten momenteel op een vergunning voor verbouwing in de EU
- in 2009 werd op een areaal van 94.800 ha. in 5 lidstaten (Spanje, Tsjechische Republiek, 
Portugal, Roemenië en Slowakije) MON810-maïs verbouwd, waarvan 80% in Spanje (in 2008, 
voordat Duitsland stopte met het verbouwen van dit gewas, bedroeg dat areaal nog 107.700 ha.).
Amflora-aardappelen worden momenteel in drie lidstaten geteeld: Zweden, Duitsland en de 
Tsjechische Republiek.

In 2009 gebruikten 14 miljoen landbouwers wereldwijd 134 miljoen ha. landbouwgrond voor de 
teelt van ggo's1, waarvan 64 miljoen ha. in de Verenigde Staten, meer dan 21 miljoen ha. in 
Brazilië en Argentinië en meer dan 8 miljoen ha. in landen als Canada en India.

Deze cijfers zijn tekenend voor de impasse in het besluitvormingproces over ggo's in de EU en 
voor het uitblijven van een antwoord op ernstige zorgen van landbouwers en consumenten.

Een wetenschappelijk onderbouwde benadering van nieuwe technologie

Uw rapporteur is van mening dat optimaal wetenschappelijk advies en een op risico gebaseerde 
benadering het uitgangspunt moeten vormen voor de beoordeling van de veiligheid van nieuwe 
technologieën. Zonder de veilige basis van wetenschappelijk advies ter staving van besluiten 
over de veiligheid van nieuwe methoden en praktijken loopt de samenleving het risico dat 
besluiten worden genomen op grond van populariteits- in plaats van op 
veiligheidsoverwegingen. Andere overwegingen van sociaal-economische, ethische of andere 
aard mogen niet in de plaats komen van wetenschappelijk onderbouwde besluiten inzake 
veiligheid. Uw rapporteur erkent dat het Commissievoorstel in zijn huidige vorm de 
gemeenschappelijke wetenschappelijke ggo-vergunningprocedure in Europa niet ondermijnt.

Doel van het voorstel

Volgens de Commissie heeft het voorstel tot doel om, onverminderd het omvattend rechtskader 
voor de verlening van vergunningen voor uit ggo's bestaande of daarvan afgeleide producten, 
"de besluitvorming te vergemakkelijken", "rekening te houden met alle relevante factoren" en de 
lidstaten "voldoende flexibiliteit (te bieden) om besluiten te nemen over de teelt van ggo's nadat 
zij op EU-niveau zijn toegelaten". Hoewel de juridische diensten van de Raad en het Europees 
Parlement serieuze vraagtekens hebben geplaatst bij respectievelijk de rechtszekerheid, de 
potentiële gevaren voor de interne markt en de verenigbaarheid met de WTO-regels, is uw 
rapporteur, na alle argumenten tegen elkaar te hebben afgewogen, tot de conclusie gekomen dat 
het voorstel al met al de door de Commissie nagestreefde doelen kan dienen en mogelijkheden 

                                               
1 De gegevens hebben betrekking op maïs, sojabonen, katoen en raapzaad.
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voor vooruitgang biedt bij het doorbreken van de impasse in het besluitvormingsproces over 
ggo's in de EU.

Standpunt

De algemene aanpak van de rapporteur bestaat erin het Commissievoorstel te versterken op 
punten waarover bezorgdheid bestaat, zoals de interne markt en de verenigbaarheid met de 
WTO-regels.
Ook heeft hij de bepaling ingevoerd dat het evenredigheidsbeginsel in acht moet worden 
genomen en dat consumenten en landbouwers vrij moeten kunnen kiezen. Hij heeft tevens 
getracht landbouwers die ggo-vrij willen produceren beter te beschermen en lidstaten die 
gebruik maken van de flexibiliteit meer rechtszekerheid te bieden.

Uw rapporteur meent dat de lidstaten moet worden gevraagd om, wanneer zij besluiten gebruik 
te maken van hun nieuwe bevoegdheid, van geval tot geval te bezien of de beperkingen 
gewasspecifiek zijn. Dat zou betekenen dat wordt erkend dat verschillende ggo's verschillende 
gevaren en voordelen opleveren voor verschillende regio's, en dus afzonderlijk moeten worden 
beoordeeld om te waarborgen dat de lidstaten het evenredigheidsbeginsel in acht nemen.

Omwille van de keuzevrijheid, waarvan de noodzaak erkend wordt in de conclusies van de Raad
van 4 december 2008 en het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
9 december 2010 (NAT 480 - CESE 1623/2010), moet ervoor worden gezorgd dat de lidstaten 
op hun grondgebied beschikken over degelijke regels inzake het naast elkaar voorkomen van 
conventionele en ggo-gewassen. Daartoe moet artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG worden 
gewijzigd, opdat landbouwers die geen ggo's willen verbouwen en consumenten die geen ggo's 
wensen te kopen de verzekering krijgen dat hun rechten zullen worden geëerbiedigd. Uw 
rapporteur is ook van mening dat de lidstaten volledig gebruik moeten maken van de flexibiliteit 
waarover zij krachtens artikel 26 bis en de nieuwe aanbeveling van de Commissie inzake 
richtsnoeren voor co-existentie beschikken alvorens krachtens het voorgestelde artikel 26 ter 
verdere beperkende maatregelen te nemen.

Om niet-ggo-verbouwers te beschermen tegen economische verliezen als gevolg van onbedoelde 
aanwezigheid van ggo's op hun akkers en in hun zaden, verzoekt de rapporteur de Commissie 
om naast de co-existentiemaatregelen een voorstel uit te werken voor technische drempels voor 
de etikettering van ggo-sporen in conventionele zaden; deze drempels moeten, zoals in de 
conclusies van de Raad van 4 december 2008 was gevraagd, "worden vastgesteld op de laagste 
waarden die voor alle economische actoren haalbaar, evenredig en functioneel zijn".

Om te zorgen dat beperkende maatregelen evenredig zijn en dat alle praktische maatregelen 
worden genomen om de keuzevrijheid van boeren en consumenten te respecteren, stelt uw 
rapporteur voor de rechtszekerheid voor boeren in de context van dit voorstel te vergroten. Te 
dien einde moeten de lidstaten de beperkingen die zij uit hoofde van hun nieuwe bevoegdheid 
krachtens artikel 26 ter van Richtlijn 2001/187/EG willen vaststellen, minstens drie maanden 
voor het begin van het groeiseizoen bekendmaken en invoeren, zodat de boeren voldoende 
zekerheid hebben om vooruit te kunnen plannen.

Uw rapporteur is dus bereid het Commissievoorstel te steunen, mits de aanvullende garanties 
die in dit advies worden voorgesteld, worden aangenomen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling 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.

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht, waarbij, overeenkomstig 
bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG, 
rekening wordt gehouden met zowel 
directe als indirecte, onmiddellijk of 
vertraagd optredende effecten en 
cumulatieve langetermijneffecten voor de 
gezondheid van de mens en het milieu. 
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.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan de 
lidstaten op centraal of op regionaal en 
lokaal niveau bijzondere aandacht 
schenken. In tegenstelling tot kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's, die op EU-niveau 

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan de 
lidstaten op centraal of op regionaal en 
lokaal niveau bijzondere aandacht 
schenken. In tegenstelling tot kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's, die op EU-niveau 
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geregeld moeten blijven om de interne 
markt in stand te houden, is de teelt erkend 
als een kwestie met een sterke 
lokale/regionale dimensie. Overeenkomstig 
artikel 2, lid 2, VWEU moeten de lidstaten 
daarom de mogelijkheid hebben om regels
vast te stellen voor de daadwerkelijke teelt 
van ggo's op hun grondgebied nadat voor 
het ggo een wettelijke vergunning voor het 
in de handel brengen is verleend.

geregeld moeten blijven om de interne 
markt in stand te houden, is de teelt erkend 
als een kwestie met een sterke 
lokale/regionale/territoriale dimensie en 
een bijzondere dimensie waarover de 
lidstaten zelf moeten kunnen beschikken.
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moeten de lidstaten daarom de 
mogelijkheid hebben om bindende 
wettelijke voorschriften vast te stellen voor 
de daadwerkelijke teelt van ggo's op hun 
grondgebied nadat voor het ggo een 
wettelijke vergunning voor het in de handel 
brengen is verleend.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
wijziging van 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 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden.

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
wijziging van het vergunningensysteem 
van de Unie inzake ggo's en naast de 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG als gewijzigd bij deze 
verordening, moeten nemen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 
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stellen voor het beperken of verbieden van
de teelt van alle of bijzondere ggo's op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan 
respectievelijk om de maatregelen die zij 
passend achten te wijzigen, in alle fasen 
van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de desbetreffende 
ggo's. Dit moet ook gelden voor genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking 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. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten GGO's worden 
aangetroffen.

stellen om de teelt van bijzondere ggo's, 
een op basis van gewasvariëteiten
gedefinieerde ggo-groep of alle ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden, mits 
die maatregelen vooraf aan een 
effectbeoordeling en een openbare 
raadpleging zijn onderworpen en  ten 
minste twaalf maanden voor het begin 
van de inzaai worden genomen en 
publiekelijk bekend worden gemaakt aan 
alle betrokken ondernemers, met inbegrip 
van de telers. Deze keuze die aan de 
lidstaten wordt gelaten, hangt rechtstreeks 
samen met hun soevereiniteit inzake 
territoriaal beheer en territoriale 
ontwikkeling, bodemgebruik en de 
noodzaak de diversiteit van ecosystemen te 
beschermen. Dit moet ook gelden voor 
genetisch gemodificeerde rassen van zaad 
en teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking 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. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten GGO's worden 
aangetroffen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor (8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
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de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van andere redenen in verband met 
het openbare belang dan die welke zijn 
aangegeven in de geharmoniseerde EU-
voorschriften die reeds voorzien in 
procedures om rekening te houden met de 
risico's die een ggo voor de teelt voor de 
gezondheid en het milieu kan opleveren. 
Die maatregelen moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, en de artikelen 34 en 
36 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, alsook met de 
desbetreffende internationale 
verplichtingen van de Unie, met name in 
de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van bijzondere ggo's een op 
basis van gewasvariëteiten gedefinieerde 
ggo-groep of alle ggo's op hun gehele 
grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden op grond van 
andere naar behoren gemotiveerde 
redenen in verband met het openbare 
belang dan die welke zijn aangegeven in de 
geharmoniseerde voorschriften van de 
Unie die reeds voorzien in procedures om 
rekening te houden met de risico's die een 
ggo voor de teelt voor de gezondheid en 
het milieu kan opleveren. Er kan echter 
gebruik worden gemaakt van het 
onderscheiden begrip 
"risicomanagement" van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 om die maatregelen te 
rechtvaardigen. Die maatregelen kunnen 
gerechtvaardigd zijn vanwege algemene 
beleidsdoelstellingen zoals:

- de noodzaak specifieke soorten 
landbouw te beschermen, zoals 
biologische landbouw of landbouw met 
hoge natuurwaarden (high nature value 
farming), alsook traditionele 
landbouwvormen,
- redenen in verband met de bescherming 
van de diversiteit van de 
landbouwproductie,
- de bescherming van ggo-vrije gebieden, 
mits de genomen co-existentiemaatregelen 
niet voldoende bescherming bieden,
- de onmogelijkheid om co-existentie toe 
te passen vanwege specifieke geografische 
omstandigheden (bijv. kleine eilanden, 
bergen, klein nationaal grondgebied),
- sociaal-economische redenen zoals de 
bescherming van specifieke producten 
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van de bergen, productkwaliteitsbeleid of 
kwaliteitslabels,
- bredere milieubeleidsdoelstellingen zoals 
specifieke habitats, ecosystemen, 
biodiversiteit, het ontstaan van resistentie 
en het behoud van landschappelijke 
kenmerken,
- territoriaal beheer of ruimtelijke 
ordening,
- andere legitieme redenen in verband met 
het openbaar belang of met bezorgdheid 
van het publiek, mits die redenen naar 
behoren gemotiveerd, evenredig en niet-
discriminerend zijn.
Die maatregelen 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 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, alsook met 
de desbetreffende internationale 
verplichtingen van de Unie, met name in 
de context van de 
Wereldhandelsorganisatie. Die 
maatregelen moeten er ook voor zorgen 
dat de keuzevrijheid van landbouwers en 
consumenten naar behoren wordt 
geëerbiedigd. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
het bieden van flexibiliteit aan de lidstaten 
om andere naar behoren gemotiveerde 
redenen in verband met het openbaar 
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gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van 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, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

belang aan te voeren dan die in verband 
met de overeenkomstig deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG verrichte
wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's, zoals de in 
overweging 8 van deze verordening 
opgesomde redenen, om de teelt van ggo's 
op hun op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan te beperken of te verbieden, 
teneinde de besluitvorming over ggo's in 
de Unie te vergemakkelijken. Bovendien is 
een van de doelen van 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 voorschriften1, 
namelijk de Commissie in staat stellen de 
vaststelling van bindende rechtsbesluiten 
op EU-niveau te overwegen, niet gediend 
door de systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's op zichzelf gezien niet 
wijzigen, blijkt de kennisgevingsprocedure 
in het kader van Richtlijn 98/34/EG 
bovendien niet het meest passende 
informatiekanaal voor de Commissie te 
zijn. Daarom moet bij wijze van afwijking 
worden vastgesteld dat Richtlijn 98/34/EG 
niet van toepassing is. Een eenvoudiger 
systeem voor de kennisgeving van de 
nationale maatregelen vóór de vaststelling 
daarvan lijkt een evenrediger instrument te 
zijn om de Commissie op de hoogte te 
brengen van deze maatregelen. De 
maatregelen die de lidstaten voornemens 
zijn te nemen, moeten aldus tezamen met 
de redenen daarvan één maand vóór de 
vaststelling daarvan aan de Commissie en 
de andere lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.



AD\858438NL.doc 11/18 PE454.352v02-00

NL

1 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. 1 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig de conclusies van 
de Raad Milieu van 4 december 2008 
moet de Commissie, omwille van de 
eerbiediging van de vrije keuze en van de 
volledige toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel, opnieuw 
beoordelen welke drempels moeten 
worden vastgesteld voor de etikettering 
van ggo-sporen in conventionele zaden. 
Daarnaast moet zij passende voorstellen 
doen inzake geharmoniseerde steekproef-
en analysemethoden voor deze sporen, en 
met name een minimale prestatiedrempel 
voor opsporingsmethodenvaststellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
Artikel 26 bis, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen."

Motivering

Het moet voor de lidstaten verplicht worden passende maatregelen te nemen voor het beheren 
van co-existentie op hun grondgebied, teneinde een vrije keuze mogelijk te maken en te 
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voorkomen dat er grensoverschrijdende problemen ontstaan als gevolg van het niet beheren 
van co-existentie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Richtlijn 2001/18/EG wordt met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening het volgende artikel 
ingevoegd:

(1) Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden de volgende artikelen ingevoegd:

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving betreffende het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden, mits:

De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van bijzonder ggo's, bijzondere 
ggo's, een op basis van gewasvariëteiten 
gedefinieerde ggo-groep of alle ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante 
EU-wetgeving betreffende het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden, mits:
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
andere redenen dan die welke verband 
houden met de beoordeling van het 
schadelijke effect op de gezondheid en het 
milieu, dat kan worden veroorzaakt door 
de bewuste introductie of het in de handel 
brengen van ggo's;

a) die maatregelen: 

i) gebaseerd zijn op andere redenen dan die 
welke vallen onder de overeenkomstig 
deel C van Richtlijn 2001/18/EG verrichte
geharmoniseerde wetenschappelijke 
beoordeling van de gezondheids- en 
milieurisico's die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie of 
het in de handel brengen van ggo's, terwijl 
het onderscheiden begrip 
"risicomanagement" van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 als grondslag kan 
dienen om nationale/regionale 
beperkingsmaatregelen te rechtvaardigen;
ii) gerechtvaardigd kunnen zijn vanwege 
algemene beleidsdoelstellingen zoals:
- de noodzaak specifieke soorten 
landbouw te beschermen, zoals 
biologische landbouw of landbouw met 
hoge natuurwaarden (high nature value 
farming), alsook traditionele 
landbouwvormen,
- redenen in verband met de bescherming 
van de diversiteit van de 
landbouwproductie,
- de bescherming van ggo-vrije gebieden, 
mits de genomen co-existentiemaatregelen 
niet voldoende bescherming bieden,
- de onmogelijkheid om co-existentie toe 
te passen vanwege specifieke geografische 
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omstandigheden (bijv. kleine eilanden, 
bergen, klein nationaal grondgebied),
- sociaal-economische redenen zoals de 
bescherming van specifieke producten 
van de bergen, productkwaliteitsbeleid of 
kwaliteitslabels,
- bredere milieubeleidsdoelstellingen zoals 
specifieke habitats, ecosystemen, 
biodiversiteit, het ontstaan van resistentie 
en het behoud van landschappelijke 
kenmerken,
- territoriaal beheer of ruimtelijke 
ordening,
- andere legitieme redenen in verband met 
het openbaar belang of met bezorgdheid 
van het publiek, mits die redenen naar 
behoren gemotiveerd, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) die maatregelen ervoor zorgen dat 
de keuzevrijheid van landbouwers en 
consumenten naar behoren wordt 
geëerbiedigd; 

Motivering

Het fundamentele beginsel van keuzevrijheid voor boeren en consumenten moet in acht 
worden genomen, omdat daarmee wordt gezorgd dat de maatregelen evenredig zijn, dat de 
belangen van alle partijen in aanmerking worden genomen en dat er in de regio's een debat 
plaatsvindt over de teelt van ggo's.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) die maatregelen vooraf zijn gegaan 
door een effectbeoordeling waaruit blijkt 
dat zij noodzakelijk en evenredig zijn;

Motivering

Om de rechtsgeldigheid van de door de lidstaten aangenomen maatregelen om de teelt van 
ggo's te verbieden of aan banden te leggen, te waarborgen, moet er eerst een impactstudie 
worden uitgevoerd, ten einde de noodzaak en de proportionaliteit van de beoogde 
maatregelen aan te tonen. In geval van geschillen voor de WHO, zal deze impactstudie het 
makkelijker maken de aangenomen maatregel te verdedigen.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) aan die maatregelen een 
publieke raadpleging van ten minste 
dertig dagen vooraf is gegaan.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten een weloverwogen beslissing
kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de belanghebbenden hun waarnemingen kunnen delen 
voordat dergelijke maatregelen, die mogelijk op verschillende niveaus gevolgen zullen 
hebben, worden aangenomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter a quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) die maatregelen ten minste 
twaalf maanden voor het begin van de 
inzaai worden genomen en aan alle 
ondernemers, met inbegrip van de telers, 
bekend worden gemaakt;

Amendement 16
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

b) die maatregelen in overeenstemming 
zijn met de Verdragen, met name met het 
evenredigheidsbeginsel en de 
internationale verplichtingen van de Unie.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de noodzaak van 
een harmonisatie van de steekproef- en 
analysemethoden voor niet-toegestane 
ggo's die in kleine hoeveelheden in de 
zaden aanwezig zijn en kijkt daarbij met 
name naar de eventuele vaststelling van 
een minimale prestatiegrens van de 
detectiemethoden.

Motivering

Het ontbreken van harmonisatie leidt ertoe dat de lidstaten ieder hun eigen regels toepassen, 
waardoor concurrentieverstoringen onvermijdelijk zijn, aangezien bedrijven hun 
distributiekanalen kunnen verleggen. Aangezien het, ondanks de door de ondernemers 
genomen maatregelen, regelmatig voorkwam dat er sporen van niet-toegestane ggo's in 
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partijen geïmporteerd zaad werden gevonden, moeten dezelfde stappen worden genomen als 
die door de Commissie voor diervoeding worden voorgesteld.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 ter bis
Etikettering"ggo-vrij"

De Commissie stelt geharmoniseerde 
voorwaarden voor waarop de 
marktdeelnemers gebruik kunnen maken 
van vermeldingen dat producten geen 
ggo's bevatten.

Motivering

De richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale co-existentiemaatregelen van 13 juli 
2010 geven aan dat de lidstaten maatregelen mogen nemen om de economische gevolgen die 
verband houden met de aanwezigheid van ggo's onder de door de gemeenschap vastgestelde 
etiketteringsdrempel van 0,9% te vermijden. Om concurrentieverstoringen te voorkomen, 
zouden de voorwaarden waaronder de ondernemers gebruik zouden mogen maken van 
"ggo-vrij"-vermeldingen op producten op Unieniveau geharmoniseerd moeten worden.
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