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Ændringsforslag 10
Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet afviser 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Ændringsforslag 11
Sandrine Bélier

Forslag til forordning – ændringsretsakt
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet afviser 
Kommissionens forslag.
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Or. en

Begrundelse

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Ændringsforslag 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet afviser 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag indeholder en række mangler (se Europa-Parlamentets og Rådets Juridiske 
Tjenestes juridiske udtalelser). Det er ikke et passende svar på Rådets konklusioner fra 2008, 
som skal gennemføres fuldt ud, og det forhindrer ikke forureningen af konventionelle eller 
økologiske afgrøder.

Ændringsforslag 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om 

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om 
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udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om ophævelse 
af Rådets direktiv 90/220/EØF[15] og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 
om genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer[16] er der etableret en 
sammenhængende lovramme for 
godkendelse af genetisk modificerede 
organismer (gmo'er), som finder fuld 
anvendelse på gmo'er bestemt til 
dyrkningsformål i hele EU som frø eller 
andet planteformeringsmateriale (i det 
følgende benævnt "gmo'er til dyrkning").

udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om ophævelse 
af Rådets direktiv 90/220/EØF[15] og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 
om genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer[16] er der etableret en 
sammenhængende lovramme i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet for godkendelse af 
genetisk modificerede organismer 
(gmo'er), som finder fuld anvendelse på 
gmo'er bestemt til dyrkningsformål i hele 
EU som frø eller andet 
planteformeringsmateriale (i det følgende 
benævnt "gmo'er til dyrkning").

Or. en

Begrundelse

I henhold til traktaten skal EU-foranstaltninger på miljøområdet tage udgangspunkt i 
princippet om, at der skal træffes forebyggende foranstaltninger. Når en aktivitet medfører 
risici for skade på den menneskelige sundhed og miljøet, bør der træffes 
forsigtighedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 14
Kathleen Van Brempt

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, idet der 
tages højde for de direkte, indirekte, 
umiddelbare og forsinkede virkninger
samt de kumulative langsigtede effekter 
på den menneskelige sundhed og miljøet i 
henhold til bilag II til direktiv 
2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
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menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende.

Or. en

Ændringsforslag 15
Justas Vincas Paleckis

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 vurdering af de direkte og 
indirekte kortsigtede risici for den 
menneskelige sundhed og miljøet 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.

Or. en

Ændringsforslag 16
Rovana Plumb

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, 

(2) I henhold til dette regelsæt skal der 
foretages en vurdering af de direkte og 
indirekte risici 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 
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dyrs sundhed og velfærd, miljøet samt 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende.

menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende.

Or. ro

Ændringsforslag 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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. 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 og at tage hensyn til borgernes 
etiske og sociale problemer.

Or. en

Begrundelse

Overholdelsen af de etiske principper som fastsat i en medlemsstat er af afgørende betydning. 
Da retsgrundlaget for artikel 192 i traktaten er blevet ændret, er det overflødigt at nævne det 
indre markeds effektive funktion.
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Ændringsforslag 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. I henhold 
til konklusionerne fra Rådet (miljø) af 4. 
december 2008 bør denne risikovurdering 
styrkes, navnlig ved i højere grad at tage 
højde for de regionale og lokale forhold
inden for rammerne af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets vurdering. 
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. På hele Unionens område
bør der stræbes efter og fastholdes det 
samme høje niveau for sundheds- og 
miljøbeskyttelse.

Or. fr

Begrundelse

Konklusionerne fra Rådet (miljø) af 4. december 2008 opfordrede til en forbedret 
gennemførelse af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme, navnlig ved i højere grad at 
tage højde for de regionale og lokale forhold. Det er vigtigt at huske på, at risici for særlige 
økosystemer skal tages i betragtning i forbindelse med den harmoniserede vurdering på 
fællesskabsplan med henblik på at beskytte forbrugerne og miljøet på hele EU's område.
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Ændringsforslag 19
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I henhold til konklusionerne fra
Rådet (miljø) af 4. december 2008 skal 
Kommissionen som prioritet sikre den 
korrekte gennemførelse af 
bestemmelserne i direktiv 2001/18/EF, 
navnlig kravene i bilag II vedrørende 
miljørisikovurderingen. Indtil den 
korrekte gennemførelse af 
risikovurderingsbestemmelserne bør der 
ikke tillades nogen nye gmo'er.

Or. en

Begrundelse

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Ændringsforslag 20
Dan Jørgensen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kommissionen skal som prioritet 
sikre gennemførelsen af konklusionerne 
fra Rådet (miljø), der blev vedtaget den 4. 
december 2008, navnlig en korrekt 
gennemførelse af de juridiske krav som 
fastsat i bilag II til direktiv 2001/18/EF 
med henblik på risikovurderingen af 
gmo'er. Kommissionen skal i særdeleshed 
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sikre, at de langsigtede miljømæssige 
virkninger af gmo'er samt deres 
potentielle indvirkning på organismer 
uden for målgruppen vurderes 
omhyggeligt; at kendetegnene ved de 
modtagende miljøer og de geografiske 
områder, hvor der kan dyrkes gmo'er, 
tages behørigt i betragtning; at de 
potentielle miljømæssige konsekvenser 
som følge af ændringerne i anvendelsen 
af herbicider i forbindelse med 
herbicidtolerante gmo'er vurderes; at 
medlemsstaternes videnskabelige 
bekymringer tages behørigt i betragtning; 
at der gennemføres uafhængig forskning 
inden for de potentielle risici forbundet 
med gmo'er; at de nødvendige ressourcer 
sikres til en sådan forskning; og at de 
uafhængige forskere får adgang til alle 
relevante materialer, mens de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning fritager ikke Kommissionen fra ansvaret for at sikre en korrekt 
gennemførelse af EU-lovgivningen vedrørende den harmoniserede godkendelsesprocedure i
henhold til del C i direktiv 2001/18/EF.

Ændringsforslag 21
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Opmærksomheden bør henledes på 
stk. 10 i konklusionerne fra Rådet (miljø) 
af 4. december 2008, som opfordrer EFSA 
og medlemsstaterne til at arbejde videre 
med oprettelsen af et omfattende netværk 
af videnskabelige organisationer, som 
repræsenterer alle brancher, herunder 
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inden for miljøspørgsmål, vedrørende 
risikovurderingen forbundet med 
dyrkning eller anvendelse af gmo'er i 
fødevarer og foder i henhold til artikel 36 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 178/2002/EF af 28. januar 
2002 om fastsættelse af generelle 
principper og krav i 
fødevarelovgivningen, som opretter Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
og fastsætter procedurer inden for 
fødevaresikkerhed1, for således at sikre 
den effektive koordinering og samarbejdet 
mellem videnskabsmænd og understreger 
vigtigheden af den fuldstændige 
anvendelse af artikel 30 i forordning 
178/2002/EF, som opfordrer EFSA til at 
udvise agtpågivenhed i forbindelse med at 
identificere enhver potentiel afvigelse i de 
videnskabelige udtalelser på et meget 
tidligt tidspunkt og at samarbejde med 
medlemsstaterne og de nationale organer 
med henblik på at løse eller klarlægge de 
omstridte videnskabelige problemer.1 EFT 
L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Forsigtighedsprincippet skal tages i 
betragtning inden for rammerne af denne 
forordning og i forbindelse med 
gennemførelsen heraf.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til traktaten skal EU-foranstaltninger på miljøområdet tage udgangspunkt i 
princippet om, at der skal træffes forebyggende foranstaltninger. Når en aktivitet medfører 
risici for skade på den menneskelige sundhed og miljøet, bør der træffes 
forsigtighedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Når en gmo er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til EU's 
lovramme for gmo'er, og den sort, der skal 
markedsføres, opfylder kravene i EU-
lovgivningen om markedsføringen af frø 
og planteformeringsmateriale, kan
medlemsstaterne ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre den frie handel med den 
pågældende gmo på deres område, 
medmindre andet er fastsat i EU-
lovgivningen.

(4) Selv om en gmo er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til EU's 
lovramme for gmo'er, og den sort, der skal 
markedsføres, opfylder kravene i EU-
lovgivningen om markedsføringen af frø 
og planteformeringsmateriale, skal
medlemsstaterne have muligheden for at
forbyde, begrænse eller forhindre den frie 
handel med den pågældende gmo på deres 
område, medmindre andet er fastsat i EU-
lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om gmo-dyrkning er utroligt følsomt, og derfor bør det være muligt for 
medlemsstaterne at fravige EU-lovgivningen, hvis og når de opfatter det som nødvendigt.

Ændringsforslag 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den forskning, der er blevet 
gennemført indtil videre, viser, at planter 
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har eksogene genomintegrerede 
forsvarssystemer, som forhindrer 
horisontal genoverførsel, og at disse 
omfatter eksogen sekvensbegrænsning og 
-forringelse.

Or. es

Ændringsforslag 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 
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.

(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. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af gmo'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. Gmo-dyrkning kræver i visse 
tilfælde muligvis større fleksibilitet, da det 
er et emne med en stærk lokal/regional 
dimension. En sådan fleksibilitet må dog 
ikke kompromittere den fælles 
godkendelsesprocedure. I 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 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, forudsat at 
bestemmelserne ikke har negative 
konsekvenser for den frie bevægelighed 
og markedsføringen af gmo-produkter og 
-frø.

Or. fr
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Begrundelse

Det skal sikres, at medlemsstaternes fleksibilitet i henhold til den nye artikel 26b ikke 
forstyrrer funktionen af det indre marked og den fælles gmo-godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 26
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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 
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.

(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 
stærk lokal/regional dimension. Derudover 
tager den harmoniserede vurdering af de 
miljømæssige og sundhedsmæssige risici 
muligvis ikke højde for alle eventuelle 
virkninger af gmo-dyrkning i forskellige 
regioner og økosystemer. 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.

Or. en

Begrundelse

Uden at sætte spørgsmålstegn ved EFSA's rolle som den, der står for risikovurderingen, kan 
de miljømæssige og sundhedsmæssige risici variere fra region til region. Medlemsstaterne er 
bedre udstyret til at undersøge og bedømme virkningerne på de forskellige økosystemer.
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Ændringsforslag 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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
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.

(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 
stærk lokal/regional/territorial dimension
og et spørgsmål af særlig betydning for
medlemsstaternes selvbestemmelse. I 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i 
TEUF bør medlemsstaterne derfor have 
mulighed for at vedtage bindende juridiske 
bestemmelser 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.

Or. en

Ændringsforslag 28
Julie Girling

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 

(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 
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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.

med EU-godkendelse af gmo'er. Dette 
godkendelsessystem skal danne det eneste 
grundlag for den videnskabelige 
vurdering af de sundhedsmæssige og 
miljømæssige risici og fungere parallelt 
med de foranstaltninger, medlemsstaterne 
skal træffe i henhold til artikel 26a i 
direktiv 2001/18/EF som ændret ved 
denne forordning for at forhindre utilsigtet 
forekomst af gmo'er i andre produkter.

Or. en

Ændringsforslag 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 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 skal træffe i henhold til 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EF inden for 
og på tværs af grænserne for at forhindre 
utilsigtet forekomst af gmo'er i andre 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening skal være obligatoriske for medlemsstaterne 
med henblik på at beskytte gmo-frie landbrugere og producenter mod gmo-forurening.



AM\861210DA.doc 17/78 PE460.799v02-00

DA

Ændringsforslag 30
Daciana Octavia Sârbu

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 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 skal træffe i henhold til 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EF inden for 
og på tværs af grænserne for at forhindre 
utilsigtet forekomst af gmo'er i andre 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 31
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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 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 skal træffe i henhold til 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EF for at 
forhindre utilsigtet forekomst af gmo'er i 
andre produkter.

Or. en
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Begrundelse

Hænger sammen med ordførerens ændringsforslag 7. Den mulige dyrkning af gmo'er skal 
ikke medføre yderligere omkostninger for de landbrugere, der arbejder inden for 
konventionelt eller økologisk landbrug. Det skal således være obligatorisk for 
medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til forhindring af indhold af gmo'er i andre 
produkter, dvs. foranstaltninger, som pt. er valgfri i henhold til den nuværende ordlyd af 
artikel 26a. 

Ændringsforslag 32
Horst Schnellhardt

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 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.
Denne handlingsfrihed for 
medlemsstaterne må ikke medføre en 
konkurrenceforvridning mellem 
landbrugerne i de forskellige 
medlemsstater i Unionen og mellem de 
forskellige dyrkningsmetoder (økologisk, 
konventionelt, med gmo'er og andre).

Or. de
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Ændringsforslag 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 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.
Denne frihed, som medlemsstaterne har 
fået, bør ikke medføre en 
konkurrenceforvridning mellem 
landbrugerne i de forskellige 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 
foranstaltninger, i den udstrækning de 
finder det hensigtsmæssigt, på alle stadier i 
proceduren for godkendelse, fornyet 

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af gmo'er fra 
tilfælde til tilfælde i dele af eller på hele 
deres område samt ændre disse 
foranstaltninger, i den udstrækning de 
finder det hensigtsmæssigt, på alle stadier i 
proceduren for godkendelse, fornyet 
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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.

godkendelse eller tilbagetrækning fra 
markedet af de pågældende gmo'er, 
forudsat at disse foranstaltninger vedtages 
og offentliggøres for alle de pågældende 
operatører, herunder dyrkere, mindst 12 
måneder forud for dyrkningsperioden. 
Disse foranstaltninger må ikke bringe 
formålet med harmoniseringen af 
medlemsstaternes lovgivning i fare som 
fastsat i direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Muligheden for at vedtage disse 
foranstaltninger 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.

Or. fr

Begrundelse

De nationale restriktive foranstaltninger skal være afgrødespecifikke, da gmo'er kan medføre 
forskellige trusler og fordele i forskellige regioner. Derudover skal en national afgørelse om 
indførelsen af et forbud ikke forstyrre landbrugenes økonomiske balance. Landbrugerne har 
muligvis indgået kontrakter om levering af varer med forarbejdningsvirksomheder, inden 
forbuddet blev indført, og den manglende opfyldelse af disse kontrakter kan i høj grad påvirke 
et landbrugs økonomi.
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Ændringsforslag 35
Julie Girling

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 
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.

(7) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af gmo'er fra 
tilfælde til tilfælde i dele af eller på hele 
deres område, forudsat at disse 
foranstaltninger vedtages og 
offentliggøres for alle de pågældende 
operatører, herunder dyrkere, mindst seks 
måneder forud for dyrkningsperioden,
samt ændre disse foranstaltninger, i den 
udstrækning de finder det hensigtsmæssigt. 
Disse foranstaltninger bør baseres på 
andre årsager end dem, der allerede er 
fastsat af det harmoniserede sæt af 
Unionens regler, som allerede fastsætter 
procedurer til inddragelse af de risici, som 
en gmo til dyrkning kan have for 
sundheden og miljøet. Dette 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.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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 
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.

(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 
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. 
Dyrkning er rent faktisk tæt forbundet 
med arealanvendelse og bevarelsen af 
fauna og flora – områder, hvor 
medlemsstaterne stadig har afgørende 
indflydelse. De nationale territorier 
karakteriseres ved en omfattende 
mangfoldighed i økosystemerne. Enhver 
indvirkning på økosystemet, navnlig som 
følge af mulige forandringer i den 
landbrugsmæssige praksis, har muligvis 
også sundhedsmæssige konsekvenser. 
Muligheden for at vedtage disse 
foranstaltninger 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. 

Or. en
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Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 4. Kommissionen begrunder anvendelsen af 
subsidiaritetsprincippet og anbefalinger vedrørende spørgsmålet om sameksistens på 
grundlag af mangfoldigheden i den landbrugsmæssige praksis blandt og inden for 
medlemsstaterne. De nationale territorier karakteriseres ved en omfattende mangfoldighed i 
økosystemerne. Forandringer i landbrugspraksisserne som følge af gmo-dyrkning kan 
ligeledes have sundhedsmæssige konsekvenser.

Ændringsforslag 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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 
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).

(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 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse. De årsager, som 
medlemsstaterne nævner, kan ud over de 
konsekvenser, der allerede er nævnt i 
risikovurderingen som fastsat i del C i 
direktiv 2001/18/EF, omfatte hensyntagen 
til de miljømæssige eller 
sundhedsmæssige konsekvenser og kan 
således – i det mindste delvist – omfatte 
hensyntagen til videnskabelige data 
forbundet med den centrale, lokale eller 
regionale miljømæssige indvirkning på de 
modtagende miljøer eller vedrøre den 
fortsatte videnskabelige usikkerhed i 
forbindelse med de miljømæssige og 
sundhedsmæssige indvirkninger som 
undersøgt under 
risikovurderingsprocessen eller manglen 
på tilstrækkelige data om de potentielle 
negative indvirkninger. Disse årsager kan 
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ligeledes afhænge af de faktorer, som ikke 
er direkte forbundet med 
risikovurderingen, men er forbundet med 
risikostyring eller andre nationale 
politikker. De årsager, som 
medlemsstaterne har nævnt, kan bl.a. 
også omfatte risikoen for udvikling af 
resistens i korn eller i målorganismer, 
plantens invasive potentiale, 
forebyggelsen af negative miljømæssige 
eller sundhedsmæssige indvirkninger på 
ubæredygtige landbrugspraksisser eller 
beskyttelsen og bevarelsen af de 
landbrugsmæssige praksisser, som 
beskytter økosystemernes bæredygtighed.
De kan bl.a. også omfatte 
socioøkonomiske overvejelser såsom de 
praktiske foranstaltninger og 
omkostninger forbundet med de 
foranstaltninger, der er fastsat i artikel 
26a i direktiv 2001/18/EF til forhindring 
af utilsigtet indhold af gmo'er i andre 
produkter, opsplitningen af territoriet, 
forandringer i de landbrugsmæssige 
praksisser forbundet med ordningerne for 
intellektuel ejendomsret eller mål for 
socialpolitikkerne såsom bevarelsen af 
mangfoldigheden eller særlige 
landbrugsmæssige praksisser. 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.

Or. en

Begrundelse

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
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farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Ændringsforslag 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 
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).

(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 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse ud over – og afvigende fra – de 
foranstaltninger, der i forvejen er vurderet 
inden for rammerne af det harmoniserede 
Union-regelsæt. De årsager, der er nævnt 
af medlemsstaterne, kan omfatte 
hensyntagen til miljømæssige 
indvirkninger ud over dem, der allerede er 
behandlet i risikovurderingen som fastsat 
i del C i direktiv 2001/18/EF, eller andre 
legitime faktorer såsom: manglen på 
passende data vedrørende de potentielle 
negative indvirkninger af gmo'er på 
økosystemet eller den offentlige sundhed i 
en medlemsstat; invasiviteten eller 
persistensen af gmo-afgrøder; årsager 
forbundet med forandringer i de
landbrugsmæssige praksisser i forbindelse 
med dyrkningen af gmo'er, som medfører 
negative miljømæssige og 
sundhedsmæssige konsekvenser; årsager 
til begrundelse af bevarelsen og 
udviklingen af landbrugsmæssige 
praksisser, som giver den bedste 
kombination af teknisk, økonomisk eller 
miljømæssig ydeevne. De pågældende 
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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).

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal for at kunne forevise juridisk funderede begrundelser have ret til at 
begrunde deres forbud eller begrænsning af dyrkning af gmo'er som følge af årsager, der 
bunder i de miljømæssige eller sundhedsmæssige indvirkninger, der potentielt opstår som 
følge af udsætning eller markedsføring af gmo'er.

Ændringsforslag 39
Dan Jørgensen

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 
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 

(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 
bestemte gmo'er i dele af eller på hele 
deres område, når det er i samfundets 
interesse. Disse foranstaltninger kan tage 
udgangspunkt i årsager forbundet med 
miljømæssige eller sundhedsmæssige 
indvirkninger, som kan opstå som følge af
udsætning eller markedsføring af gmo'er, 
og som supplerer de årsager, der er 
undersøgt under 
risikovurderingsprocessen som 
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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).

gennemført i henhold til del C i direktiv 
2001/18/EF, eller som ikke er blevet 
behandlet eller ikke i passende omfang er 
blevet behandlet som led i denne 
vurdering. De nationale foranstaltninger 
kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende 
årsager: manglen på tilstrækkelige data 
om de potentielle negative konsekvenser 
af gmo'er på miljøet eller den offentlige 
sundhed i en medlemsstat eller 
vedvarende videnskabelig usikkerhed om 
de mulige miljømæssige eller 
sundhedsmæssige indvirkninger som 
undersøgt under risikovurderingen i 
henhold til del C i direktiv 2011/18/EF; 
forhindringen af negative indvirkninger 
på miljøet eller sundheden som følge af de 
landbrugsmæssige praksisser forbundet 
med dyrkningen af gmo'er; beskyttelsen 
af økologisk bæredygtige 
landbrugsmæssige praksisser, som styrker 
jordens fertilitet og biodiversiteten. De 
nationale foranstaltninger kan ligeledes 
tage udgangspunkt i andre legitime 
faktorer, som kan skyldes udsætningen 
eller markedsføringen af gmo'er. 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).

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at vedtage nationale foranstaltninger på grundlag af 
årsager forbundet med miljømæssige, sundhedsmæssige eller andre legitime faktorer i 
forbindelse med udsætningen af gmo'er i miljøet for at kunne give de nationale 
foranstaltninger et juridisk fundament.

Ændringsforslag 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
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Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 
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).

(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 i 
Unionen, og denne situation bør der ikke 
ændres ved. Medlemsstaterne kan dog 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af gmo'er fra sag 
til sag i dele af eller på hele deres område, 
når det er på grundlag af videnskabeligt 
underbyggede forhold i samfundets 
interesse, som er forskellige fra dem, der i 
forvejen er vurderet i henhold til de 
harmoniserede EU-regler, som allerede 
omfatter procedurer for hensyntagen til de 
risici, en gmo til dyrkning kan udgøre for 
sundheden og miljøet. Der bør foretages 
en forudgående konsekvensanalyse for at 
påvise nødvendigheden og rimeligheden 
af disse foranstaltninger. Disse forhold 
skal afhænge af faktorer, som er 
forbundet med risikostyring eller med 
andre nationale politikker. 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).
Foranstaltningerne bør desuden 
respektere proportionalitetsprincippet 
samt landmændenes og forbrugernes 
valgfrihed. For at opfylde sidstnævnte 
målsætning bør der fastsættes en 
begrænsning på tre års gyldighed for de 
foranstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne, og de bør kun kunne 
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fornyes på den betingelse, at der foretages 
en ny konsekvensanalyse, som viser, at de 
er nødvendige og rimelige. Kommissionen 
bør vurdere nødvendigheden af, at der 
fastlægges tærskelværdier for mærkning 
af gmo-spor i konventionelle frø til de 
lavest mulige, rimelige og funktionelle 
niveauer for alle økonomiske aktører.

Or. fr

Begrundelse

En beslutning om at indføre et nationalt forbud skal være baseret på andre vurderinger end 
dem, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foretager. Med enhver anden 
tilgang ville man ganske enkelt svigte det indre marked ved at tillade forskellige nationale 
fortolkninger af den samme vurdering, som er godkendt på EU-niveau, og der ville 
sandsynligvis blive klaget til WTO. Derudover ser det ud til, at behovet for at indføre 
tolerancetærskler er uundgåeligt for at kunne beskytte alles økonomiske interesser og dermed 
respektere princippet om valgfrihed.

Ændringsforslag 41
Kriton Arsenis

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 
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 

(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 
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 
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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).

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.

Or. en

Ændringsforslag 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dyrkning er tæt forbundet med brug 
af jord samt beskyttelse af flora og fauna, 
og i den forbindelse har medlemsstaterne 
fortsat vigtige kompetencer. Hvis der 
tages højde for, at de nationale områder 
er kendetegnet ved omfattende 
mangfoldighed i økosystemerne, og at 
enhver indvirkning på økosystemerne 
også kan have konsekvenser for 
sundheden, bør medlemsstaterne have ret 
til at begrænse eller forbyde dyrkning af 
gmo'er i deres område, når det sker af 
årsager, der er forbundet med miljø- eller 
sundhedsmæssige indvirkninger eller 
andre rimelige forhold, som supplerer de 
forhold, der er blevet undersøgt i 
forbindelse med den 
risikovurderingsproces, som er blevet 
foretaget i henhold til del C i direktiv 
2001/18/EF, eller som man ikke har taget 
stilling til eller ikke har behandlet i 
tilstrækkeligt omfang i forbindelse med 
den pågældende vurdering.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at basere eventuelle nationale gmo-forbud på 
sundheds- eller miljømæssige anliggender.

Ændringsforslag 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Restriktioner eller forbud vedrørende 
dyrkning af bestemte gmo'er i 
medlemsstaterne forhindrer eller 
begrænser på ingen måde anvendelsen af 
godkendte gmo'er i andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I europæisk langbrugshistorie har en 
art inden for landbruget aldrig grebet ind 
i eller gjort skade på miljøet eller miljøets 
økosystemer, med undtagelse af den 
skade, som skyldes anvendelsen af jorden 
til landbrugsformål.

Or. es
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Ændringsforslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Nye testteknikker inden for genetisk 
risikovurdering har slået fast, at der ikke 
kan ske horisontal genoverførsel fra 
planter eller dyr til mennesker, og der 
foreligger dermed videnskabelig 
dokumentation for, at arter inden for 
landbruget ikke er følsomme over for 
genetisk invasion, hvilket garanterer 
fødevaresikkerhed. Den videnskabelige 
forklaring på disse resultater bygger på 
det faktum, at alle kendte 
fordøjelsessystemer specifikt er lavet til at 
denaturere bipolymerer (fedtstoffer, 
proteiner, nukleinsyrer og kulhydrater) til 
monomerer (henholdsvis fedtsyrer, 
aminosyrer, nukleotider og sukkerstoffer) 
til brug for organismen.

Or. es

Ændringsforslag 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 

(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 at begrænse 
eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres 
område grundet miljø- eller 
sundhedsmæssige forhold, som kan opstå 
fra udsætning eller markedsføring af 
gmo'er eller andre rimelige faktorer. 
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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[27], 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 
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.

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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], 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 
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 

(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 at begrænse 
eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres 
område grundet miljø- eller 
sundhedsmæssige forhold, som kan opstå 
fra udsætning af gmo'er, og som 
supplerer de forhold, der er blevet 
undersøgt i forbindelse med den 
risikovurderingsproces, som er blevet 
foretaget i henhold til del C i dette 
direktiv, eller som man ikke har taget 
stilling til eller ikke har behandlet i 
tilstrækkeligt omfang i forbindelse med 
den pågældende vurdering. 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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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 
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agter at vedtage, bør således en måned 
forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

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.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at basere eventuelle nationale gmo-forbud på 
sundheds- eller miljømæssige anliggender.

Ændringsforslag 48
Kathleen Van Brempt

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 forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], som 

(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 begrænse eller 
forbyde dyrkning af gmo'er på deres 
område grundet miljømæssige forhold 
eller andre rimelige forhold, som kan 
opstå fra udsætning eller markedsføring 
af gmo'er, hvor disse forhold ikke er 
omfattet af den harmoniseringsprocedure, 
der er fastsat i del C i direktiv 
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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 
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.

2001/18/EF, og hvor der ikke er taget 
tilstrækkelig højde for dem. 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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Justas Vincas Paleckis

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 forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], 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 
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 

(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 at begrænse 
eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres 
område grundet miljømæssige forhold 
eller andre rimelige forhold, som ikke er 
omfattet af den harmoniseringsprocedure, 
der er fastsat i del C i direktiv 
2001/18/EF. 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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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. 
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forud for vedtagelsen meddeles til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
til orientering sammen med en 
begrundelse.

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.

Or. en

Ændringsforslag 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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 forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], 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 
betingelserne for markedsføring af gmo'er, 
der er godkendt i henhold til gældende 
lovgivning, forekommer 
notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF 

(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 hensyn, som supplerer eller 
er forskellige fra de videnskabelige 
vurderinger af sundheds- og miljømæssige 
risici, at forbyde dyrkning af gmo'er på 
deres område, eller som man ikke i 
tilstrækkeligt omfang har taget stilling til i 
forbindelse med risikovurderingen. 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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 betingelserne for 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 51
Rovana Plumb

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 forskrifter 

(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 hensyn, der supplerer eller 
er forskellige fra 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 
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samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], 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 
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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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.

Or. ro

Ændringsforslag 52
Julie Girling

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 

(9) På grundlag af nærhedsprincippet er det 
ikke formålet med denne forordning at 
harmonisere betingelserne for dyrkning i 
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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 forskrifter 
samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester[27], 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 
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.

medlemsstaterne, men at give 
medlemsstaterne fleksibilitet til under 
påberåbelse af andre hensyn end 
videnskabelige vurderinger af sundheds-
og miljømæssige risici at begrænse eller 
forbyde dyrkning af gmo'er på deres 
område for at lette beslutningsprocessen 
vedrørende gmo'er i Unionen. 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 forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester[27], 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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) EFSA og Kommissionen skal straks 
og på en fyldestgørende måde behandle de 
sundhedsmæssige bekymringer, som 
medlemsstaterne giver udtryk for, inden 
for rammerne af den eksisterende 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 54
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Restriktioner eller forbud vedrørende 
dyrkning af gmo'er i medlemsstaterne 
forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Forordning 2001/18/EF
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
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ændringer:
(-1) Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

Fri bevægelighed

Med forbehold af artikel 23 eller artikel 
26b må medlemsstaterne ikke forbyde, 
begrænse eller hindre markedsføring af 
gmo'er eller produkter, som opfylder 
kravene i dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Artikel 22 skal ikke udelukke, at medlemsstaterne kan vedtage regler om begrænsning eller 
forbud af dyrkning af gmo'er i deres område, i henhold til den nye artikel 26b.

Ændringsforslag 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning 2001/18/EF
Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1a) I artikel 25 indsættes følgende 
stykke:
"4a. Uden at det i uhensigtsmæssig grad 
berører beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder skal adgangen til 
materiale, som er nødvendigt for en 
uafhængig undersøgelse af potentielle 
risici ved gmo'er, herunder frø, ikke 
begrænses eller hindres."

Or. en
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Begrundelse

På mødet i Rådet (miljø) i december 2008 blev det konkluderet, at uafhængige forskere bør 
have adgang til alt relevant materiale, idet de intellektuelle ejendomsrettigheder overholdes. 
På nuværende tidspunkt er det ofte umuligt for uafhængige forskere at gennemføre forskning i 
gmo'er, eftersom adgangen til gmo-materialet er begrænset, og landmændene er forpligtet til 
ikke at videregive gmo-materiale til forskningsformål. For at medlemsstaterne kan undersøge 
visse gmo'ers kompatibilitet med et specifikt recipientmiljø, må adgangen til gmo-materialet 
ikke være begrænset.

Ændringsforslag 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1b) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne skal træffe alle
rimelige foranstaltninger for at 
forhindre et utilsigtet indhold af gmo'er 
i andre produkter på deres område og på 
andre medlemsstaters område."

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 7. Eventuel dyrkning af gmo'er skal ikke medføre 
yderligere omkostninger for de landbrugere, der arbejder inden for konventionelt eller 
økologisk landbrug. Det skal således være obligatorisk for medlemsstaterne at træffe 
foranstaltninger til forhindring af indhold af gmo'er i andre produkter, dvs. foranstaltninger, 
som pt. er valgfri i henhold til den nuværende ordlyd af artikel 26a. Sådanne foranstaltninger 
skal desuden sikre, at man undgår forurening i nabomedlemsstater, særligt i grænseregioner.
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Ændringsforslag 58
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne skal træffe rimelige 
foranstaltninger for at forhindre et 
utilsigtet indhold af gmo'er i andre 
produkter inden for egne grænser og på 
andre medlemsstaters område."

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening skal være obligatoriske for medlemsstaterne 
med henblik på at undgå forurening, navnlig ved grænserne mellem to forskellige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne skal træffe rimelige 
foranstaltninger for at forhindre et 
utilsigtet indhold af gmo'er i andre 
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produkter inden for og på tværs af de 
nationale grænser."

Or. en

Ændringsforslag 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne skal træffe rimelige 
foranstaltninger for at forhindre et 
utilsigtet indhold af gmo'er i andre 
produkter inden for og på tværs af de 
nationale grænser."

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til bekæmpelse af forurening skal være obligatoriske for medlemsstaterne 
med henblik på at undgå økonomiske omkostninger for gmo-frie landbrugere og 
fødevareproducenter som følge af gmo-forurening, som sker inden for og på tværs af de 
nationale grænser. For øjeblikket er foranstaltningerne til bekæmpelse af forurening i 
henhold til artikel 26a i direktiv 2001/18/EF kun frivillige, hvilket skaber en situation, hvor 
medlemsstaterne kan undlade at beskytte sine landbrugere og producenter mod gmo-
forurening.
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Ændringsforslag 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne skal træffe rimelige 
foranstaltninger for at forhindre et 
utilsigtet indhold af gmo'er i andre 
produkter."

Or. en

Begrundelse

For at undgå forurening af konventionelle afgrøder med gmo er det af afgørende betydning, 
at medlemsstaterne forpligtes til at træffe de nødvendige foranstaltninger. For at sikre 
sameksistensen af gmo-afgrøder og konventionelle afgrøder er der behov for 
minimumsbufferzoner i EU. Kommissionen anmodes derfor om at stille et forslag, hvormed 
utilsigtet forurening på medlemsstaternes område eller nabomedlemsstaternes områder kan 
undgås.

Ændringsforslag 62
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF foretages følgende 
ændringer:
(-1a) Artikel 26a, stk. 2, affattes således: 
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"2. Kommissionen skal stille et forslag, 
som fastsætter minimumsbufferzoner 
mellem gmo-områder og konventionelle 
(ikke-gmo) områder for at undgå utilsigtet 
forurening med gmo på medlemsstaternes 
eller deres nabomedlemsstaters område."

Or. en

Begrundelse

For at undgå forurening af konventionelle afgrøder med gmo er det af afgørende betydning, 
at medlemsstaterne forpligtes til at træffe de nødvendige foranstaltninger. For at sikre 
sameksistensen af gmo-afgrøder og konventionelle afgrøder er der behov for 
minimumsbufferzoner i EU. Kommissionen anmodes derfor om at stille et forslag, hvormed 
utilsigtet forurening på medlemsstaternes område eller nabomedlemsstaternes områder kan 
undgås.

Ændringsforslag 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – indledning

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 fra sag til sag, der 
begrænser eller forbyder dyrkning af 
individuelle 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:

Or. en



AM\861210DA.doc 49/78 PE460.799v02-00

DA

Ændringsforslag 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – indledning

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 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, fra sag til sag, i 
dele af eller på hele deres område, forudsat 
at:

Or. fr

Begrundelse

De nationale restriktive foranstaltninger skal være afgrødespecifikke, da forskellige gmo-
afgrøder kan medføre forskellige trusler og fordele i forskellige regioner, og da ikke alle 
afgrøder bestøver på samme måde.

Ændringsforslag 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – indledning

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. 

Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af gmo'er, der er 
godkendt i henhold til del C i dette direktiv 
eller forordning (EF) nr. 1829/2003 og er 
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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:

genetisk modificerede sorter, der er 
markedsført i henhold til de relevante EU-
bestemmelser om markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, fra sag til sag i 
dele af eller på hele deres område, forudsat 
at:

Or. en

Ændringsforslag 66
Renate Sommer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – indledning

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, 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 deres 
område, forudsat at:

Or. en

Ændringsforslag 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de pågældende foranstaltninger er a) de pågældende foranstaltninger er 
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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,

begrundet i

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8. Det er ikke hensigtsmæssigt at udelukke miljø- og 
sundhedsmæssige årsager som begrundelse for begrænsninger af dyrkningen.

Ændringsforslag 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) årsager forbundet med miljømæssige 
eller sundhedsmæssige indvirkninger, 
som kan opstå fra udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som 
supplerer de miljømæssige eller 
sundhedsmæssige indvirkninger, der er 
undersøgt i forbindelse med 
risikovurderingsprocessen som 
gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv, eller som ikke er blevet behandlet 
i tilstrækkeligt omfang som led i denne 
vurdering;

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8. Den harmoniserede risikovurdering tager 
muligvis ikke højde for alle mulige indvirkninger af gmo-dyrkning i forskellige regioner og 
økosystemer. Medlemsstaterne kan være bedre rustet til at bedømme miljø- og 
sundhedsmæssige risici i forhold til deres område.
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Ændringsforslag 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den fortsatte videnskabelige usikkerhed 
vedrørende miljø- og sundhedsmæssige 
indvirkninger, der er undersøgt i 
forbindelse med 
risikovurderingsprocessen som 
gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv;

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8. Når der fortsat er videnskabelig usikkerhed i 
forhold til risiciene, skal det være tilladt for medlemsstaterne at begrænse eller forbyde 
dyrkning af gmo'er i deres område.

Ændringsforslag 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fraværet af eller manglen på 
oplysninger om de potentielle negative 
indvirkninger fra udsætningen af gmo'er 
på området, biodiversiteten eller 
befolkningen i medlemsstaterne;

Or. en
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Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a – punkt i v (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) årsager forbundet med forebyggelsen 
af, at ukrudt og skadedyr udvikler 
modstandsdygtighed over for pesticider;

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 5. Det er videnskabeligt anerkendt, at dyrkning af 
herbicidtolerante gmo-afgrøder fremmer ukrudts modstandsdygtighed. Dokumentation fra 
USA viser, at ukrudt, som er blevet modstandsdygtigt over for visse pesticider, hærger 
millioner af hektar landbrugsjord. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade medlemsstaterne 
at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er af sådanne årsager.

Ændringsforslag 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) årsager forbundet med en gmo-sorts 
invasivitet eller vedholdenhed eller med 
muligheden for krydsning med nationale 
dyrkede eller vilde planter;

Or. en
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Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 5. Der skal være mulighed for, at medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af planter, som er meget problematiske for så vidt angår 
invasivitet, vedholdenhed eller mulig krydsning med nationale planter (f.eks. rapsfrø).

Ændringsforslag 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a – punkt v i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) årsager forbundet med at forebygge 
negative miljø- og sundhedsmæssige 
indvirkninger fra ikkebæredygtig 
landbrugspraksis;

Or. en

Begrundelse

Det er dokumenteret, at dyrkning af gmo'er er forbundet med visse særligt intensive 
landbrugspraksisser, som kan føre til øget anvendelse af pesticider, tab af biodiversitet og 
jordforringelse. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilføje årsager forbundet med 
ikkebæredygtig landbrugspraksis til listen.

Ændringsforslag 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a – punkt v i i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) årsager forbundet med beskyttelse og 
vedligeholdelse af landbrugspraksisser, 
som bevarer økosystemers bæredygtighed, 
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vedligeholdelse af visse habitater og 
økosystemer, eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg;

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8 og inklusive forslag fra Kommissionens 
tjenestegrene.

Ændringsforslag 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a – punkt v i i i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) andre årsager, som kan omfatte 
eksempelvis ændringer i 
landbrugspraksis, brug af jord, fysisk 
planlægning, socioøkonomiske 
indvirkninger eller andre rimelige 
faktorer;

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 76
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a
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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 er 
begrundet i

i) årsager forbundet med miljømæssige 
indvirkninger, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som supplerer 
de miljømæssige indvirkninger, der er 
undersøgt i forbindelse med vurderingen 
af de negative indvirkninger på miljøet 
som gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv;
ii) fraværet af eller manglen på 
tilstrækkelige oplysninger eller 
forekomsten af yderst modstridende 
oplysninger om de potentielle negative 
indvirkninger fra udsætningen af gmo'er 
på miljøet i en medlemsstat, herunder på 
biodiversiteten;
iii) andre årsager, som kan omfatte 
eksempelvis ændringer i 
landbrugspraksis, brug af jord, fysisk 
planlægning, socioøkonomiske 
indvirkninger eller andre rimelige 
faktorer;

Or. en

Ændringsforslag 77
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de pågældende foranstaltninger er a) de pågældende foranstaltninger er 
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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,

begrundet i:

i) årsager forbundet med miljømæssige 
indvirkninger, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som supplerer 
de miljømæssige indvirkninger, der er 
undersøgt i forbindelse med vurderingen 
af de uønskede virkninger på miljøet som 
gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv;
ii) fraværet af eller manglen på 
oplysninger om de potentielle negative 
indvirkninger fra udsætningen af gmo'er 
på området eller biodiversiteten i 
medlemsstaterne;
iii) andre årsager, som kan omfatte 
eksempelvis ændringer i 
landbrugspraksis, brug af jord, fysisk 
planlægning, nødvendigheden af at sikre 
frøenes renhed, socioøkonomiske 
indvirkninger eller andre rimelige 
faktorer;

Or. fr

Begrundelse

Indsættelse i ordførerens ændringsforslag 8. Det er yderst vigtigt at sikre frøene mod enhver 
gmo-forurening, men medlemsstaterne ville på legitim vis kunne henvise til nødvendigheden 
af at sikre frøenes renhed i forbindelse med nogle af de foranstaltninger, de ville vedtage, i 
det mindste på visse områder.

Ændringsforslag 78
Kriton Arsenis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a
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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 er 
begrundet i

i) årsager forbundet med miljømæssige 
indvirkninger, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som supplerer 
de miljømæssige indvirkninger, der er 
undersøgt i forbindelse med vurderingen 
af de negative indvirkninger på miljøet 
som gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv;
ii) fraværet af eller manglen på 
oplysninger om de potentielle negative 
indvirkninger fra udsætningen af gmo'er 
på området eller biodiversiteten i 
medlemsstaterne;
iii) andre årsager forbundet med 
miljømæssige indvirkninger, som 
supplerer ovennævnte vurdering, og som 
kan omfatte eksempelvis ændringer i 
landbrugspraksis, brug af jord, fysisk 
planlægning, socioøkonomiske 
indvirkninger eller andre relevante 
faktorer;

Or. en

Ændringsforslag 79
Dan Jørgensen

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



AM\861210DA.doc 59/78 PE460.799v02-00

DA

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 er 
begrundet i årsager forbundet med miljø-
og sundhedsmæssige indvirkninger, der 
vil kunne være forbundet med udsætning 
eller markedsføring af gmo'er, og som 
supplerer de forhold, der er blevet 
undersøgt i forbindelse med den 
risikovurderingsproces, som er blevet 
foretaget i henhold til del C i dette 
direktiv, eller som man ikke har taget 
stilling til eller ikke har behandlet i 
tilstrækkeligt omfang i forbindelse med 
den pågældende vurdering. De nationale 
foranstaltninger kan eksempelvis tage 
udgangspunkt i følgende årsager:
i) manglen på tilstrækkelige oplysninger 
om de potentielle negative konsekvenser 
af gmo'er på miljøet eller folkesundheden 
i en medlemsstat eller vedvarende 
videnskabelig usikkerhed om de mulige 
miljømæssige eller sundhedsmæssige 
indvirkninger som undersøgt i forbindelse 
med risikovurderingen i henhold til del C 
i dette direktiv;
ii) forhindringen af negative 
konsekvenser for miljøet eller sundheden 
som følge af de landbrugspraksisser, der 
er forbundet med dyrkningen af gmo'er;
iii) beskyttelsen af økologisk bæredygtige 
landbrugspraksisser, som styrker jordens 
fertilitet og biodiversiteten.
De nationale foranstaltninger kan 
ligeledes tage udgangspunkt i andre 
legitime faktorer, som kan skyldes 
udsætningen eller markedsføringen af 
gmo'er;

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at vedtage nationale foranstaltninger på grundlag af 
årsager forbundet med miljømæssige, sundhedsmæssige eller andre legitime faktorer i 
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forbindelse med udsætningen af gmo'er i miljøet for at kunne give de nationale 
foranstaltninger et juridisk fundament.

Ændringsforslag 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 er 
begrundet i årsager forbundet med 
miljømæssige indvirkninger, der vil kunne 
være forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, og som supplerer 
de miljømæssige indvirkninger, der er
undersøgt i forbindelse med vurderingen 
af de negative indvirkninger på miljøet 
som gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv, eller som omfatter andre legitime 
faktorer, eksempelvis:
i) fraværet af eller manglen på 
tilstrækkelige oplysninger om gmo'ers 
potentielle negative indvirkninger på 
økosystemerne eller folkesundheden i en 
medlemsstat;
ii) gmo-afgrøders invasivitet og 
vedholdenhed;
iii) årsager forbundet med forandringer i 
de landbrugspraksisser i forbindelse med 
dyrkningen af gmo'er, som medfører 
negative miljø- og sundhedsmæssige 
konsekvenser;
iv) årsager til begrundelse af bevarelsen 
og udviklingen af landbrugspraksisser, 
som giver den bedste kombination af 
produktion med bæredygtighed i 
økosystemet, eller forekomsten af 
alternative praksisser i forhold til 
dyrkning af gmo'er og med bedre teknisk, 
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økonomisk eller miljømæssig ydeevne;

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal for at kunne forevise juridisk funderede begrundelser have ret til at 
begrunde deres forbud eller begrænsning af dyrkning af gmo'er i årsager, der bunder i de 
miljømæssige eller sundhedsmæssige indvirkninger, der potentielt er forbundet med 
udsætning eller markedsføring af gmo'er.
Navnlig videnskabelige usikkerheder samt invasiviteten og vedholdenheden for gmo-afgrøder, 
som dominerer naturlige habitater, truer biodiversiteten og ikke kan trækkes tilbage fra 
miljøet, skal tillades som årsager til nationale foranstaltninger.

Ændringsforslag 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 er 
begrundet i miljømæssige eller 
sundhedsmæssige indvirkninger, der vil 
kunne være forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, eller i andre 
legitime faktorer. De nationale 
foranstaltninger kan bl.a. tage 
udgangspunkt i følgende årsager:
- forebyggelse af udvikling af 
pesticidresistens blandt ukrudt og 
skadedyr som følge af udsætning af 
gmo'er;
- beskyttelse af landbrugerne mod øget 
afhængighed af de virksomheder, der har 
patent på gmo-frø og de tilsvarende 
herbicider;
- forebyggelse af ændringer i 
landbrugspraksisser, som skyldes 
udsætning af gmo'er, og som resulterer i 
negative indvirkninger på miljøet, 
sundheden eller eksisterende 
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landbrugspraksisser, som er mere 
bæredygtige set ud fra et miljømæssigt 
synspunkt;

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at basere eventuelle nationale gmo-forbud på 
sundheds- eller miljømæssige anliggender.

Ændringsforslag 82
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 er 
begrundet i forhold, som er 
komplementære til og/eller forskellige fra
dem, der vedrører de uønskede virkninger 
for sundheden og miljøet, der vil kunne 
være forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er, herunder:
i) supplerende miljømæssige forhold, som 
ikke har været genstand for en vurdering i 
henhold til dette direktiv;
ii) forhold, som begrunder opretholdelse 
og udvikling af landbrugsmæssig praksis, 
der giver den bedste kombination af 
produktion og økosystemets 
bæredygtighed;
iii) forhold knyttet til fremkomst af 
resistens eller invasive planter;
iv) forhold knyttet til eksistensen af 
alternative metoder til gmo-dyrkning og 
med bedre teknisk, økonomisk og 
miljømæssig præstation;

Or. en
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Ændringsforslag 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 er 
videnskabeligt begrundet i andre forhold
end dem, der vedrører den videnskabelige 
vurdering udført i henhold til del C i 
direktiv 2001/18/EF af de uønskede 
virkninger for sundheden og miljøet, der 
vil kunne være forbundet med udsætning 
eller markedsføring af gmo'er.

Disse foranstaltninger skal være 
begrundet i følgende forhold knyttet til 
national og/eller regional politik:
i) beskyttelse af afgrødernes diversitet;
ii) manglende mulighed for at etablere 
sameksistensforanstaltninger på grund af 
særlige geografiske forhold (f.eks. meget 
små øer, bjergregioner og/eller områder 
af høj naturværdi, eller hvor det nationale 
territorium er lille);
iii) fraværet af oplysninger om de 
potentielt negative indvirkninger fra 
udsætningen af gmo'er på området eller 
biodiversiteten i en region;

Or. fr

Ændringsforslag 84
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a
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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 er 
begrundet i forhold rejst af medlemsstater, 
der vedrører virkninger for miljøet eller 
sundheden, der vil kunne være forbundet 
med udsætning eller markedsføring af 
gmo'er, eller andre legitime faktorer;

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have en lovfæstet ret til at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er 
på deres område. Derfor skal de have mulighed for at vedtage nationale foranstaltninger på 
grundlag af forhold knyttet til miljømæssige, sundhedsmæssige eller andre legitime aspekter i 
forbindelse med udsætningen af gmo'er som supplement til eller uafhængigt af 
risikovurderingsprocessen i del C i dette direktiv. Risikovurderingen kan aldrig være 
udtømmende som foreskrevet i bilag II til direktiv 2001/18/EF.

Ændringsforslag 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 er 
begrundet i legitime og nødvendige forhold 
i samfundets interesse, som er behørigt 
begrundede, forholdsmæssige, 
ikkediskriminerende og uafhængige af 
vurderingen af de uønskede virkninger for 
sundheden og miljøet, der vil kunne være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af gmo'er,

Or. en
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Ændringsforslag 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger sikrer, at 
landbrugernes og forbrugernes valgfrihed 
respekteres, og

Or. en

Ændringsforslag 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger sikrer, at 
landbrugernes og forbrugernes valgfrihed 
respekteres;

Or. fr

Begrundelse

Det grundlæggende princip om landbrugernes og forbrugernes valgfrihed bør respekteres, da 
dette vil sikre, at foranstaltningerne er forholdsmæssige, at alle parters interesser tages med i 
betragtning, og at der finder en debat sted i regionerne om dyrkning af gmo'er.
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Ændringsforslag 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) disse foranstaltninger medfører ikke 
nogen konkurrenceforvridning mellem 
landbrugere i forskellige medlemsstater;

Or. fr

Ændringsforslag 89
Renate Sommer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger sikrer, at 
landbrugere, som ønsker at dyrke gmo'er, 
ikke bliver diskrimineret;

Or. en

Ændringsforslag 90
Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i tilfælde, hvor disse foranstaltninger 
vedrører afgrøder, der allerede er 
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godkendt på EU-niveau, sikrer 
medlemsstaterne, at der ikke opstår 
urimelige ulemper for landbrugere, som 
lovligt har dyrket sådanne afgrøder; 
Medlemsstaterne skal navnlig sikre, at 
sådanne landbrugere har tilstrækkelig tid 
til at tilpasse sig, og at de ikke med 
tilbagevirkende kraft og i mindst to år 
efter vedtagelsen af sådanne 
foranstaltninger gøres ansvarlige for 
eventuelle aspekter som følge af 
lovændringen.

Or. en

Ændringsforslag 91
Renate Sommer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) i tilfælde, hvor disse foranstaltninger 
vedrører afgrøder, der allerede er 
godkendt på EU-niveau, sikrer 
medlemsstaterne, at landbrugere, som har 
dyrket gmo'er, har tilstrækkelig tid til at 
tilpasse sig, og at de ikke kan gøres 
ansvarlige med tilbagevirkende kraft;

Or. en

Ændringsforslag 92
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i tilfælde, hvor disse foranstaltninger 
vedrører afgrøder, der allerede er 
godkendt på EU-niveau, sikrer 
medlemsstaterne, at landbrugere, som 
lovligt har dyrket sådanne afgrøder, har 
tilstrækkelig tid til at afslutte 
dyrkningssæsonen;

Or. en

Ændringsforslag 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) disse foranstaltninger forfølger et 
mål, som ikke kan opnås ved 
gennemførelse af foranstaltninger i 
forbindelse med sameksistens mellem 
genmodificerede afgrøder og 
konventionelle og økologiske afgrøder; og

Or. en

Ændringsforslag 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger skal vedtages og 
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gøres offentligt tilgængelige for alle 
berørte aktører, herunder dyrkerne, 
mindst 12 måneder inden 
dyrkningssæsonens start;

Or. fr

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at øge retssikkerheden for landbrugerne ved at sikre, 
at de overordnede regler ikke ændres for tæt på dyrkningssæsonens start. Dette skulle give 
landbrugerne mulighed for at bestille såsæd og forberede deres marker uden risiko for 
økonomiske tab som følge af et uforudset forbud mod eller begrænsning af den afgrøde, de 
agtede af dyrke.

Ændringsforslag 95
Renate Sommer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) disse foranstaltninger skal gøres 
offentligt tilgængelige mindst 12 måneder 
inden dyrkningssæsonens start;

Or. en

Ændringsforslag 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger skal vedtages og 
gøres offentligt tilgængelige for alle 
berørte aktører, herunder dyrkerne, 
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mindst seks måneder inden 
dyrkningssæsonens start; og

Or. en

Ændringsforslag 97
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger skal vedtages og 
gøres offentligt tilgængelige for alle 
berørte aktører, herunder dyrkerne, 
mindst seks måneder inden 
dyrkningssæsonens start;

Or. en

Ændringsforslag 98
Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) disse foranstaltninger skal vedtages og 
gøres offentligt tilgængelige for alle 
berørte aktører, herunder dyrkerne, 
mindst seks måneder inden 
dyrkningssæsonens start; 

Or. en
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Ændringsforslag 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) disse foranstaltninger har været 
genstand for en forudgående 
konsekvensanalyse for at påvise deres 
nødvendighed og rimelighed;

Or. {FR}fr

Begrundelse

For at styrke den retlige gyldighed af foranstaltninger, som begrænser eller forbyder 
dyrkning af gmo'er, og som vedtages af medlemsstaterne, bør der gennemføres en 
forudgående konsekvensvurdering for at påvise foranstaltningernes nødvendighed og 
rimelighed. I tilfælde af en tvist ved WTO ville en sådan konsekvensvurdering gøre det lettere 
at forsvare den vedtagne foranstaltning.

Ændringsforslag 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forud for disse foranstaltninger 
foretager Kommissionen en fuldstændig 
konsekvensvurdering, som vurderer deres 
potentielle virkninger;

Or. en
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Ændringsforslag 101
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) disse foranstaltninger respekterer de 
lokale landbrugsforhold og -udviklinger;

Or. en

Ændringsforslag 102
Julie Girling

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) disse foranstaltninger respekterer de 
lokale landbrugs- og kulturtraditioner;

Or. en

Ændringsforslag 103
Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) disse foranstaltninger forhindrer eller 
begrænser på ingen måde anvendelsen af 
godkendte gmo'er i andre medlemsstater, 
som ikke ønsker at begrænse eller forbyde 
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dyrkningen af dem;

Or. en

Ændringsforslag 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) disse foranstaltninger vedtages for 
mindst tre år og kan, hvor det er relevant, 
fornyes efter afslutningen af en ny 
konsekvensvurdering, som viser, at de er 
nødvendige og rimelige;

Or. fr

Ændringsforslag 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

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

Or. en
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Ændringsforslag 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er i overensstemmelse med 
traktaterne.

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

Or. en

Ændringsforslag 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 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 og EU's internationale 
forpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

I overensstemmelse med direktiv 98/34/EF 
meddeler medlemsstater, der agter at 
vedtage begrundede foranstaltninger i 
henhold til denne artikel, tre måneder
forud for vedtagelsen af foranstaltningerne 
disse til de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Or. en

Ændringsforslag 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Ifølge direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, tre måneder forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Or. fr

Begrundelse

For at forbedre koordinationen af de trufne foranstaltninger medlemsstaterne imellem, 
navnlig i tilfælde af sameksistensforanstaltninger, er det vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig 
tid til at informere de øvrige medlemsstater, navnlig de stater, der grænser op til en stat, der 
har truffet en national beslutning om at forbyde dyrkning af en gmo.
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Ændringsforslag 110
 Renate Sommer

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

I overensstemmelse med direktiv 98/34/EF 
meddeler medlemsstater, der agter at 
vedtage begrundede foranstaltninger i 
henhold til denne artikel, to måneder forud 
for vedtagelsen af foranstaltningerne disse 
til de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Or. en

Ændringsforslag 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
begrundede foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, en måned forud for 
vedtagelsen af foranstaltningerne disse til 
de øvrige medlemsstater og til 
Kommissionen til orientering."

Uanset direktiv 98/34/EF meddeler 
medlemsstater, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, 
en måned forud for vedtagelsen af 
foranstaltningerne disse til de øvrige 
medlemsstater og til Kommissionen til 
orientering."

Or. en

Begrundelse

Ordet "begrundede" er ikke nødvendigt. Det er subjektivt og kan begrænse mulighederne for 
medlemsstaterne unødigt.
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Ændringsforslag 112
Renate Sommer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26 ba
Tærskelværdier for frø
Kommissionen fastsætter tærskelværdier 
for mærkning af gmo-spor i 
konventionelle frø til de lavest mulige, 
rimelige og funktionelle niveauer for alle 
økonomiske aktører."

Or. en

Ændringsforslag 113
Christofer Fjellner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26 ba
Tærskelværdier for frø
Kommissionen vurderer nødvendigheden 
af, at der fastlægges tærskelværdier for 
mærkning af gmo-spor i konventionelle 
frø til de lavest mulige, rimelige og 
funktionelle niveauer for alle økonomiske 
aktører. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
senest den 31. december 2012, eventuelt 
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ledsaget af relevante lovgivningsmæssige 
forslag.

Or. en

Ændringsforslag 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Forordning 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 26 ba
Hæftelseskrav
Medlemsstaterne indfører et generelt 
obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse og økonomiske garantier, f.eks. 
gennem forsikring, som gælder for alle 
operatører og sikrer, at forureneren 
betaler for utilsigtede effekter eller 
skader, som måtte opstå som følge af 
bevidst udsættelse eller markedsføring af 
gmo'er.

Or. en

Begrundelse

Hvis der gælder forskellige dyrkningsregler i forskellige medlemsstater er det endnu 
vigtigere, at hver medlemsstat har et strengt system til at sikre, at forureneren betaler for 
utilsigtede virkninger eller skader. I dag er konventionelle eller økologiske landbrugere ofte 
ikke tilstrækkeligt beskyttet mod eventuel forurening med gmo'er.


