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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund till förslaget 

Föredraganden skulle vilja påminna om en del fakta och siffror om GMO-odling som kan 
tjäna som diskussionsunderlag: 

– Två GMO-grödor är för närvarande godkända för odling i EU: majssorten MON810 och 
Amflorapotatis.

– Sjutton GMO:er väntar på godkännande för odling i EU.

– År 2009 odlades sammanlagt 94 800 hektar MON810-majs i fem EU-länder (Spanien, 
Tjeckien, Portugal, Rumänien och Slovakien), varav 80 % i Spanien (jämfört med 
107 700 hektar år 2008, innan Tyskland avbröt odlingen). 

Amflorapotatis odlas för närvarande i tre medlemsstater: Sverige, Tyskland och Tjeckien. 

År 2009 odlade 14 miljoner jordbrukare över hela världen 134 miljoner hektar GMO:er1, 
varav 64 miljoner hektar i USA, över 21 miljoner i Brasilien respektive Argentina samt över 
8 miljoner i länder som Kanada och Indien. 

Dessa siffror vittnar om det rådande dödläget i beslutsfattandet om GMO:er i EU och om 
oförmågan att bemöta de genuina farhågor som uttrycks av jordbrukare och konsumenter. 

En vetenskapsbaserad inställning till den nya tekniken 

Föredraganden anser att nyckelprinciperna vid en bedömning av säkerheten hos ny teknik bör 
vara bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden samt ett riskbaserat tillvägagångssätt. Utan 
vetenskapliga utlåtanden som grund för beslut om säkerheten hos nya metoder riskerar 
samhället att hamna i en situation där besluten fattas på grundval av vad som är populärt och 
inte vad som är säkert. Andra faktorer som socioekonomiska eller etiska överväganden kan 
inte ersätta vetenskapligt baserade beslut om säkerhet. Föredraganden konstaterar att 
kommissionens förslag i sin nuvarande form inte undergräver det gemensamma vetenskapliga 
godkännandeförfarandet för GMO:er i Europa. 

Syftet med kommissionens förslag 

Enligt kommissionen är syftet med förslaget att parallellt med det omfattande regelverket för 
godkännande av produkter som består av eller härrör från GMO:er ”underlätta 
beslutsfattandet, ”ta hänsyn till alla relevanta faktorer” och ge medlemsstaterna ”tillräckligt 
handlingsutrymme att själva bestämma om odling av genetiskt modifierade organismer som 
har godkänts på EU-nivå”. Rådets och Europaparlamentets rättstjänster har uttryckt allvarlig 
oro över rättsäkerheten, möjliga hot mot den inre marknaden och oförenlighet med WTO. 
Efter att ha vägt alla argument mot varandra har emellertid föredraganden kommit fram till 
slutsatsen att förslaget på det stora hela kan bidra till att uppnå kommissionens mål och skapa 
förutsättningar att bryta dödläget i beslutsfattandet om GMO:er i Europa.
                                               
1 Uppgifter registreras för majs, sojabönor, bomull och raps.
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Ståndpunkt 

Föredragandens allmänna inställning är att kommissionens förslag behöver skärpas som svar 
på de farhågor som uttryckts om den inre marknaden och förenligheten med WTO. 

Föredraganden har även infört ett krav på att proportionalitetsprincipen och valfriheten för 
konsumenter och jordbrukare måste respekteras, försökt stärka skyddet för de jordbrukare 
som vill odla GMO-fritt och öka rättssäkerheten för medlemsstater som använder sig av 
denna flexibilitet. 

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör vara skyldiga att göra bedömningar från fall till 
fall när de beslutar om huruvida de ska utnyttja denna nya befogenhet, så att restriktionerna 
blir grödspecifika. På så vis tar man fasta på att olika GMO:er innebär olika hot och fördelar 
för olika regioner, och för att respektera proportionalitetsprincipen bör alltså medlemsstaterna 
bedöma GMO:erna individuellt.

För att respektera valfriheten, i enlighet med rådets slutsatser av den 4 december 2008 och 
yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 december 2010 
(NAT 480 – CESE 1623/2010), måste medlemsstaterna ha kraftfulla regler för samexistens 
inom sina territorier. Detta kräver en ändring av artikel 26a i direktiv 2001/18/EG, så att 
odlare och konsumenter som vill odla och köpa GMO-fritt kan förvissa sig om att deras rätt 
till detta kommer att respekteras. Föredraganden anser även att medlemsstaterna fullt ut bör 
utnyttja den flexibilitet som medges enligt artikel 26a och kommissionens nya 
rekommendation om riktlinjer för samexistens innan de vidtar ytterligare restriktiva åtgärder 
enligt den föreslagna artikel 26b. 

Parallellt med åtgärder för samexistens, och för att skydda odlare av icke-GMO:er mot 
ekonomiska förluster på grund av oavsiktlig förekomst av GMO:er på deras åkrar och i deras 
utsäde, uppmanar föredraganden kommissionen att utarbeta ett förslag om tekniska 
tröskelvärden för märkning av GMO-spår i konventionellt utsäde och att sätta tröskelvärdena 
till lägsta möjliga nivåer som är praktiskt genomförbara, proportionerliga och funktionella för 
alla ekonomiska aktörer, vilket även rådet begärde i sina slutsatser av den 4 december 2008.

Samtidigt som de restriktiva åtgärderna måste vara proportionerliga och alla nödvändiga 
praktiska åtgärder måste vidtas för att respektera jordbrukarnas och konsumenternas valfrihet 
föreslår föredraganden slutligen att rättsäkerheten för jordbrukare förstärks i detta förslag. För 
att uppnå detta mål måste medlemsstaterna offentliggöra och införa de restriktioner de 
planerar i kraft av sin nya befogenhet enligt artikel 26b i direktiv 2001/18/EG minst 
tre månader innan odlingssäsongen inleds, så att jordbrukarna kan planera med viss säkerhet. 

Föredraganden är med tanke på ovanstående redo att stödja förslaget, under förutsättning att 
de extra skyddsåtgärder som föreslås i detta yttrande antas. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt denna lagstiftning ska genetiskt 
modifierade organismer för odling 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för utsläppande på 
unionens marknad. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och skydd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad.

(2) Enligt denna lagstiftning ska genetiskt 
modifierade organismer för odling 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för utsläppande på
unionens marknad, med beaktande av de 
direkta och indirekta, omedelbara och 
fördröjda samt kumulativa långsiktiga 
effekterna på människors hälsa och 
miljön i enlighet med bilaga II till 
direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och skydd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som medlemsstaterna behandlar mer 
ingående, antingen på central eller på 
regional och lokal nivå. Till skillnad från 
frågor som rör utsläppande på marknaden 
och import av genetiskt modifierade 
organismer, vilka även fortsättningsvis bör 
regleras på EU-nivå för att bevara den inre 
marknaden, har odlingen konstaterats vara 
en fråga med en stark lokal och regional 

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som medlemsstaterna behandlar mer 
ingående, antingen på central eller på 
regional och lokal nivå. Till skillnad från 
frågor som rör utsläppande på marknaden 
och import av genetiskt modifierade 
organismer, vilka även fortsättningsvis bör 
regleras på EU-nivå för att bevara den inre 
marknaden, har odlingen konstaterats vara 
en fråga med en stark lokal, regional och 
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anknytning. I enlighet med artikel 2.2 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör medlemsstaterna därför 
ha rätt att få möjlighet att anta regler som 
rör den faktiska odlingen av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier efter det att en genetiskt 
modifierad organism lagligen har godkänts 
för utsläppande på EU-marknaden.

territoriell anknytning och med särskild 
betydelse för medlemsstaternas 
självbestämmanderätt. I enlighet med 
artikel 2.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
medlemsstaterna därför ha rätt att få 
möjlighet att anta rättsligt bindande 
bestämmelser som rör den faktiska 
odlingen av genetiskt modifierade 
organismer inom sina territorier efter det 
att en genetiskt modifierad organism 
lagligen har godkänts för utsläppande på 
EU-marknaden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mot denna bakgrund förefaller det 
därför lämpligt att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, medge 
medlemsstaterna större frihet att besluta 
om de vill eller inte vill odla genetiskt 
modifierade grödor inom sina territorier 
utan att man ändrar unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer och oberoende av de åtgärder 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EG för att 
förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter.

(6) Mot denna bakgrund förefaller det 
därför lämpligt att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, medge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man ändrar unionens 
system för godkännande av genetiskt 
modifierade organismer och parallellt med
de åtgärder medlemsstaterna ska vidta med 
stöd av artikel 26a i direktiv 2001/18/EG, i 
dess ändrade lydelse enligt den här 
förordningen, för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaterna bör därför få anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 

(7) Medlemsstaterna bör därför få anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
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odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier samt kunna ändra 
dessa åtgärder på det sätt de anser 
lämpligt under alla etapper i samband 
med godkännande, förnyat godkännande 
eller tillbakadragande från marknaden av 
de genetiskt modifierade organismer som 
berörs. Detta bör också gälla genetiskt 
modifierade sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som släpps ut på 
marknaden i enlighet med den särskilda 
lagstiftningen om saluföring av utsäde och 
växtförökningsmaterial, särskilt enligt 
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG. 
Åtgärderna bör endast avse odling av 
genetiskt modifierade organismer och inte 
den fria omsättningen och importen av 
genetiskt modifierat utsäde och 
växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, samt produkter av skörd 
av sådana. Åtgärderna bör inte heller 
påverka odlingen av sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som inte är 
genetiskt modifierade och i vilka tillfälliga 
eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt 
modifierade organismer som godkänts på 
EU-nivå påträffas.

odling av vissa genetiskt modifierade 
organismer, en grupp av genetiskt 
modifierade organismer fastställda 
grödvis eller alla genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av sina 
territorier, förutsatt att dessa åtgärder 
först har varit föremål för en 
konsekvensbedömning och offentligt 
samråd och förutsatt att åtgärderna antas 
och offentliggörs för alla berörda aktörer, 
däribland odlare, minst tolv månader före 
sådden. Denna valmöjlighet för 
medlemsstaterna är direkt kopplad till 
deras överhöghet i frågor om territoriell 
förvaltning och utveckling, 
markanvändning och behovet av att värna 
ekosystemens mångfald. Detta bör också 
gälla genetiskt modifierade sorter av utsäde 
och växtförökningsmaterial som släpps ut 
på marknaden i enlighet med den särskilda 
lagstiftningen om saluföring av utsäde och 
växtförökningsmaterial, särskilt enligt 
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG. 
Åtgärderna bör endast avse odling av 
genetiskt modifierade organismer och inte 
den fria omsättningen och importen av 
genetiskt modifierat utsäde och 
växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, samt produkter av skörd 
av sådana. Åtgärderna bör inte heller 
påverka odlingen av sorter av utsäde och 
växtförökningsmaterial som inte är 
genetiskt modifierade och i vilka tillfälliga 
eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt 
modifierade organismer som godkänts på 
EU-nivå påträffas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt lagstiftningen om godkännande 
av genetiskt modifierade organismer får en 
medlemsstat inte ändra den skyddsnivå för 

(8) Enligt lagstiftningen om godkännande 
av genetiskt modifierade organismer får en 
medlemsstat inte ändra den skyddsnivå för 
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människors eller djurs hälsa och miljön 
som valts i EU, och denna situation får inte 
förändras. Medlemsstaterna får dock anta 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av alla eller vissa genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier på andra grunder 
som rör allmänhetens intresse än de 
grunder som redan omfattas av de 
harmoniserade EU-bestämmelser som 
redan föreskriver förfaranden för att beakta 
de risker som en genetiskt modifierad 
organism för odling kan medföra för hälsan 
och miljön. Dessa åtgärder bör dessutom 
stå i överensstämmelse med fördragen, 
särskilt principen om icke-diskriminering 
mellan inhemska och icke inhemska 
produkter och artiklarna 34 och 36 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, samt med unionens relevanta 
internationella förpliktelser, särskilt inom 
Världshandelsorganisationen. 

människors eller djurs hälsa och miljön 
som valts i unionen, och denna situation 
får inte förändras. Medlemsstaterna får 
dock anta åtgärder som begränsar eller 
förbjuder odling av vissa genetiskt 
modifierade organismer, en grupp av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställda grödvis eller alla genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier, på vederbörligen 
motiverade grunder som rör allmänhetens 
intresse och inte redan omfattas av de 
harmoniserade unionsbestämmelser som 
redan föreskriver förfaranden för att beakta 
de risker som en genetiskt modifierad 
organism för odling kan medföra för hälsan 
och miljön. Det särskilda begreppet 
riskhantering enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 178/2002 skulle 
emellertid kunna åberopas för att 
motivera sådana åtgärder. Åtgärderna 
kan motiveras av allmänpolitiska mål, 
exempelvis 
– behovet av att bevara särskilda typer av 
jordbruk, såsom ekologiskt jordbruk eller 
jordbruk med högt naturvärde, liksom 
traditionella typer av jordbruk,
– skyddet av mångfalden i 
jordbruksproduktionen,
– skyddet av GMO-fria områden, förutsatt 
att befintliga samexistensåtgärder inte ger 
tillräckligt skydd,
– hantering av en situation där 
samexistens inte är möjlig på grund av 
särskilda geografiska förhållanden 
(exempelvis små öar, berg och små 
nationella territorier),
– socioekonomiska skäl, såsom skydd av 
särskilda bergsprodukter och en 
kvalitetspolitik för jordbruksprodukter 
eller märkning, 
– mer övergripande miljöpolitiska mål, 
såsom särskilda livsmiljöer, ekosystem, 
biologisk mångfald, uppkomst av resistens 
samt bevarande av landskapselement, 
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– territoriell förvaltning eller fysisk 
planering,
– andra legitima skäl som ligger i 
allmänhetens intresse eller insatser för att 
bemöta allmänhetens oro på ett 
vederbörligen motiverat, proportionerligt 
och icke-diskriminerande sätt.
Dessa åtgärder bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter, 
proportionalitetsprincipen och artiklarna 
34 och 36 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, samt med unionens 
relevanta internationella förpliktelser, 
särskilt inom Världshandelsorganisationen. 
Åtgärderna bör även säkerställa 
jordbrukarnas och konsumenternas 
valfrihet. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) På grundval av subsidiaritetsprincipen 
är syftet med denna förordning inte att 
harmonisera villkoren för odling i 
medlemsstaterna, utan att ge 
medlemsstaterna frihet att åberopa andra 
grunder än den vetenskapliga 
bedömningen av hälso- och miljöriskerna i 
syfte att förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier. Dessutom skulle ett av syftena 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter1 och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster, som är att 
tillåta kommissionen att överväga 
antagande av bindande EU-rättsakter, inte 
uppfyllas genom en systematisk anmälan 

(9) På grundval av subsidiaritetsprincipen 
är syftet med denna förordning inte att 
harmonisera villkoren för odling i 
medlemsstaterna, utan att ge 
medlemsstaterna flexibilitet att åberopa 
vederbörligen motiverade grunder som 
ligger i allmänhetens intresse och som 
inte rör den vetenskapliga bedömningen av 
hälso- och miljöriskerna enligt del C i 
direktiv 2001/18/EG, exempelvis de 
grunder som anförs i skäl 8 i denna 
förordning, i syfte att begränsa eller 
förbjuda odling av genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av sina 
territorier och därigenom underlätta 
beslutsfattandet om genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Dessutom skulle ett 
av syftena med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 
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av medlemsstaternas åtgärder enligt det 
direktivet. Eftersom de åtgärder 
medlemsstaterna kan anta enligt den här 
förordningen inte kan röra utsläppande av
genetiskt modifierade organismer på 
marknaden, och därmed inte ändrar 
villkoren för utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer som har 
godkänts enligt gällande lagstiftning, 
förefaller inte heller anmälningsförfarandet 
enligt direktiv 98/34/EG vara den 
lämpligaste informationskanalen för 
kommissionen. Genom undantag bör därför 
direktiv 98/34/EG inte vara tillämpligt. Ett 
enklare system för anmälan av nationella 
åtgärder innan de antas förefaller därför 
vara ett mer proportionerligt redskap för att 
kommissionen ska få kännedom om dessa 
åtgärder. Medlemsstaterna bör därför 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om de åtgärder de planerar 
att anta med angivande av skälen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 
antas.

22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter1 och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster, som är 
att tillåta kommissionen att överväga 
antagande av bindande EU-rättsakter, inte 
uppfyllas genom en systematisk anmälan 
av medlemsstaternas åtgärder enligt det 
direktivet. Eftersom de åtgärder 
medlemsstaterna kan anta enligt den här 
förordningen inte kan röra utsläppande av 
genetiskt modifierade organismer på 
marknaden, och därmed inte i sig ändrar 
villkoren för utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer som har 
godkänts enligt gällande lagstiftning, 
förefaller inte heller anmälningsförfarandet 
enligt direktiv 98/34/EG vara den 
lämpligaste informationskanalen för 
kommissionen. Genom undantag bör därför 
direktiv 98/34/EG inte vara tillämpligt. Ett 
enklare system för anmälan av nationella 
åtgärder innan de antas förefaller därför 
vara ett mer proportionerligt redskap för att 
kommissionen ska få kännedom om dessa 
åtgärder. Medlemsstaterna bör därför 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om de åtgärder de planerar 
att anta med angivande av skälen för 
kännedom en månad innan åtgärderna 
antas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I enlighet med miljörådets slutsatser 
av den 4 december 2008 och i syfte att 
garantera valfrihet och fullständig 
tillämpning av proportionalitetsprincipen, 
bör kommissionen göra en ny bedömning 
av vad som är lämpliga tröskelvärden för 
märkning av spår av genetiskt 
modifierade organismer i konventionellt 
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utsäde. Detta bör åtföljas av relevanta 
förslag om harmoniserade metoder för 
provtagning och analys avseende sådana 
spår, i synnerhet fastställande av en 
miniminivå för detektionsmetodernas 
kapacitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Direktiv 2001/18/EG ska ändras på 
följande sätt:
Artikel 26a.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.”

Motivering

Det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hantera 
samexistensen inom sina territorier, så att man möjliggör valfrihet och undviker svårigheter 
över nationsgränserna på grund av dåligt hanterad samexistens. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktiv 2001/18/EG ska följande artikel
införas med verkan från och med den dag 
då denna förordning träder i kraft:

(1) Följande artiklar ska införas med 
verkan från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft:



PE454.352v02-00 12/18 AD\858438SV.doc

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anta åtgärder som, 
inom hela eller delar av deras territorier, 
begränsar eller förbjuder odling av alla 
eller vissa genetiskt modifierade 
organismer som godkänts i enlighet med 
del C i detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och som består av genetiskt 
modifierade sorter som har släppts ut på 
marknaden i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning om saluföring av utsäde 
och växtförökningsmaterial, under 
förutsättning

Medlemsstaterna får anta åtgärder som, 
inom hela eller delar av deras territorier, 
begränsar eller förbjuder odling av vissa
genetiskt modifierade organismer, en 
grupp av genetiskt modifierade 
organismer fastställda grödvis eller alla 
genetiskt modifierade organismer som 
godkänts i enlighet med del C i detta 
direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och som består av genetiskt 
modifierade sorter som har släppts ut på 
marknaden i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning om saluföring av utsäde 
och växtförökningsmaterial, under 
förutsättning

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att åtgärderna grundas på andra skäl än 
de som rör bedömningen av de negativa 
effekter på hälsan och miljön som kan 
uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer,

a) att åtgärderna 

i) grundas på skäl som inte omfattas av 
den harmoniserade vetenskapliga
bedömningen enligt del C i 
direktiv 2001/18/EG av hälso- och
miljörisker som kan uppstå vid avsiktlig 
utsättning eller utsläppande på marknaden 
av genetiskt modifierade organismer,
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samtidigt som det särskilda begreppet 
riskhantering såsom det definieras i 
förordning (EG) nr 178/2002 skulle 
kunna åberopas för att motivera 
nationella eller regionala restriktiva 
åtgärder, 
ii) kan motiveras av allmänpolitiska mål, 
exempelvis 
– behovet av att bevara särskilda typer av 
jordbruk, såsom ekologiskt jordbruk eller 
jordbruk med högt naturvärde, liksom 
traditionella typer av jordbruk,
– skyddet av mångfalden i 
jordbruksproduktionen,
– skyddet av GMO-fria områden, förutsatt 
att befintliga samexistensåtgärder inte ger 
tillräckligt skydd,
– hantering av en situation där 
samexistens inte är möjlig på grund av 
särskilda geografiska förhållanden 
(exempelvis små öar, berg och små 
nationella territorier),
– socioekonomiska skäl, såsom skydd av 
särskilda bergsprodukter och en 
kvalitetspolitik för jordbruksprodukter 
eller märkning, 
– mer övergripande miljöpolitiska mål, 
såsom särskilda livsmiljöer, ekosystem, 
biologisk mångfald och bevarande av 
landskapselement, 
– territoriell förvaltning eller fysisk 
planering,
– andra legitima skäl som ligger i 
allmänhetens intresse eller insatser för att 
bemöta allmänhetens oro på ett 
vederbörligen motiverat, proportionerligt 
och icke-diskriminerande sätt,
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1– led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att åtgärderna säkerställer 
jordbrukarnas och konsumenternas 
valfrihet, 

Motivering

Den grundläggande principen om valfrihet för jordbrukare och konsumenter bör respekteras, 
eftersom man på så vis garanterar att åtgärderna är proportionerliga, att alla berörda 
aktörers intressen tas i beaktande och att det i regionerna förs en debatt om GMO-odling. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) att åtgärderna först har varit föremål 
för en konsekvensbedömning som visar 
att de är nödvändiga och 
proportionerliga,

Motivering

För att försäkra sig om att de åtgärder för att begränsa eller förbjuda odlingen av genetiskt 
modifierade organismer som medlemsstaterna antar är rättsligt giltiga bör det först göras en 
konsekvensbedömning som visar att de planerade åtgärderna är nödvändiga och 
proportionerliga. Vid en tvist i WTO skulle en sådan konsekvensbedömning göra det lättare 
att försvara åtgärden i fråga.
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Ändringsförslag 14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) att åtgärderna först har varit föremål 
för ett offentligt samråd under minst 
trettio dagar,

Motivering

Alla berörda parter måste få möjlighet att framföra sina synpunkter innan åtgärder antas som 
kan påverka olika försörjningskedjor, så att de behöriga nationella myndigheterna kan fatta 
välgrundade beslut.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ad) att åtgärderna antas och offentliggörs 
för alla aktörer, däribland odlare, minst 
tolv månader före sådden,

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att de står i överensstämmelse med 
fördragen.

b) att åtgärderna står i överensstämmelse 
med fördragen, särskilt med 
proportionalitetsprincipen och unionens 
internationella skyldigheter.

Ändringsförslag 17
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera om 
metoderna för provtagning och analys av 
förekomsten av icke-godkända genetiskt 
modifierade organismer i låga halter i 
utsäde behöver harmoniseras och särskilt 
om en miniminivå för 
detektionsmetodernas kapacitet behöver 
fastställas.

Motivering

Avsaknaden av harmonisering gör att medlemsstaterna tillämpar olika regler, vilket 
oundvikligen leder till snedvridningar av konkurrensen eftersom företagen kan anpassa sina 
handelskanaler. Trots aktörernas åtgärder förekommer det ofta spår av icke-godkända 
genetiskt modifierade organismer i importerade partier av utsäde. Därför bör man använda 
samma tillvägagångssätt som det som kommissionen föreslog för djurfoder.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 26ba
Märkning ’utan GMO’

Kommissionen ska föreslå harmoniserade 
villkor för aktörernas användning av 
beteckningar som anger att det inte finns 
några genetiskt modifierade organismer i 
produkterna.”

Motivering

Enligt riktlinjerna av den 13 juli 2010 om samexistens mellan grödor får medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att undvika ekonomiska följder av förekomsten av genetiskt modifierade 
organismer i halter som understiger unionens tröskelvärde för märkning på 0,9 %. För att 
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undvika snedvridning av konkurrensen bör de villkor enligt vilka aktörerna får använda 
beteckningar som anger att det inte finns några genetiskt modifierade organismer i 
produkterna harmoniseras på unionsnivå.
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