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Tarkistus 10
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää
komission ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 11
Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-
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Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää
komission ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää
komission ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa on liikaa puutteita (katso lainsäädäntöä koskevia EP:n ja neuvoston 
oikeudellisten yksiköiden lausuntoja). Se ei ole riittävä vastaus neuvoston vuonna 2008 
esittämiin päätelmiin, jotka on pantava täytäntöön täysin, eikä se estä tavallisten ja 
orgaanisten viljelykasvien saastumista.



AM\861210FI.doc 5/79 PE460.799v02-00

FI

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Geneettisesti muunnettujen 
organismien tarkoituksellisesta 
levittämisestä ympäristöön ja neuvoston 
direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 
päivänä maaliskuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/18/EY sekä 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 vahvistetaan muuntogeenisten 
organismien (GMO) hyväksymistä varten 
kattava lainsäädäntökehys, jota sovelletaan 
kaikilta osin koko EU:n alueella sellaisiin 
muuntogeenisiin organismeihin, joita 
käytetään viljelytarkoituksiin siemeninä tai 
muuna kasvien lisäysaineistona, 
jäljempänä 'viljelyyn tarkoitetut GMO:t'.

(1) Geneettisesti muunnettujen 
organismien tarkoituksellisesta 
levittämisestä ympäristöön ja neuvoston 
direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 
päivänä maaliskuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/18/EY sekä 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 vahvistetaan muuntogeenisten 
organismien (GMO) hyväksymistä varten
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti kattava lainsäädäntökehys, jota 
sovelletaan kaikilta osin koko EU:n 
alueella sellaisiin muuntogeenisiin 
organismeihin, joita käytetään 
viljelytarkoituksiin siemeninä tai muuna 
kasvien lisäysaineistona, jäljempänä
’viljelyyn tarkoitetut GMO:t'.

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen mukaan ympäristönsuojeluun liittyvän EU:n toiminnan on 
perustuttava ennaltaehkäisyn periaatteelle. Kun toimintaan liittyy ihmisten terveyden ja 
ympäristön vahingoittumisen uhka, on toteutettava ennalta varautumiseen liittyviä toimia.

Tarkistus 14
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille ottaen huomioon 
direktiivin 2001/18/EY liitteen II 
mukaisesti suorat ja välilliset, välittömästi 
ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän 
aikavälin kumuloituvat ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. en

Tarkistus 15
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen suorien ja välillisten 
sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
ilmenevien ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvien riskien 
arviointi, ennen kuin ne hyväksytään 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. en



AM\861210FI.doc 7/79 PE460.799v02-00

FI

Tarkistus 16
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen suorien ja välillisten 
sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
ilmenevien riskien arviointi, ennen kuin ne 
hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. ro

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas 
toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso sekä 
kansalaisten eettisten ja sosiaalisten 
huolenaiheiden käsittely.
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Or. en

Perustelu

Kussakin jäsenvaltiossa tunnustettujen eettisten periaatteiden noudattaminen on erityisen 
tärkeää. Koska oikeusperustaksi on muutettu perustamissopimuksen 192 artikla, 
sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan mainitseminen on tarpeetonta.

Tarkistus 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Ympäristöneuvoston 4 
päivänä joulukuuta 2008 esittämien 
päätelmien mukaisesti tätä 
riskinarviointia olisi laajennettava 
erityisesti ottamalla entistä paremmin 
huomioon alueelliset ja paikalliset 
olosuhteet Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
suorittaman arvioinnin yhteydessä.
Tämän lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Samanlainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko 
unionin alueella.

Or. fr

Perustelu

Ympäristöneuvoston 4. joulukuuta 2008 esittämissä päätelmissä kehotettiin parantamaan 
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nykyistä lainsäädäntökehystä erityisesti ottamalla entistä paremmin huomioon alueelliset ja 
paikalliset olot. On tärkeää muistaa, että tiettyjä ekosysteemejä koskevat riskit on otettava 
huomioon yhteisön tasolla suoritettavassa yhdenmukaisessa arvioinnissa, jotta kuluttajia ja 
ympäristöä voidaan suojella EU:n koko alueella.

Tarkistus 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ympäristöneuvoston 4 päivänä 
joulukuuta 2008 esittämien päätelmien 
mukaisesti komission pitäisi ensisijaisesti 
taata direktiivin 2001/18/EY säännösten 
ja erityisesti liitteen II mukaisten 
ympäristöriskien arvioimista koskevien 
vaatimusten asianmukainen 
täytäntöönpano. Uusia muuntogeenisiä 
lajikkeita ei pitäisi hyväksyä ennen riskien 
arvioimista koskevien säännösten 
asianmukaista täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 20
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission pitäisi ensisijaisesti taata 
4 päivänä joulukuuta 2008 hyväksyttyjen 
ympäristöneuvoston päätelmien 
täytäntöönpano ja erityisesti 
muuntogeenisten kasvien riskien 
arviointia koskevien direktiivin 
2001/18/EY liitteen II oikeudellisten 
vaatimusten täytäntöönpano. Komission 
olisi erityisesti taattava, että 
muuntogeenisten viljelykasvien pitkän 
aikavälin ympäristövaikutukset sekä 
niiden mahdolliset vaikutukset muihin 
kuin kohdelajikkeisiin arvioidaan tarkoin. 
Olisi myös otettava asianmukaisella 
tavalla huomioon sellaisten 
vastaanottavien ympäristöjen 
ominaisuudet, joissa muuntogeenisiä 
kasveja voidaan viljellä. Lisäksi olisi 
arvioitava mahdollisia 
ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu 
torjunta-aineiden käytön muuttumisesta 
torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten viljelykasvien vuoksi.
Jäsenvaltioiden tieteelliset huolenaiheet 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
ja olisi tehtävä riippumaton tutkimus 
muuntogeenisten organismien 
mahdollisista riskeistä. Asiaa koskevalle 
tutkimukselle olisi osoitettava tarvittavat 
resurssit ja kaikille riippumattomille 
tutkijoille olisi annettava mahdollisuus 
tutustua asiaa koskevaan aineistoon 
teollis- ja tekijänoikeuksia samalla 
kunnioittaen.

Or. en

Perustelu

Asetus ei vapauta komissiota sen vastuusta taata EU:n oikeuden asianmukainen 
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täytäntöönpano liittyen direktiivin 2001/18/EY C osan mukaiseen yhdenmukaistettuun 
lupamenettelyyn.

Tarkistus 21
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Olisi kiinnitettävä huomiota 4 
päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen 
ympäristöneuvoston päätelmien 10 
kohtaan, jossa 
elintarviketurvallisuusviranomaista ja 
jäsenvaltioita kehotetaan pyrkimään 
kaikkien alojen tieteellisten elinten 
kattavan verkon luomiseen. Verkon pitäisi 
käsittää myös sellaisia aloja edustavia 
elimiä, jotka käsittelevät ekologisia 
kysymyksiä arvioitaessa muuntogeenisten 
kasvien viljelyyn tai niiden käyttöön 
elintarvikkeissa tai rehuissa liittyviä 
riskejä elintarvikelainsäädäntöä 
koskevista yleisistä periaatteista ja 
vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 178/2002/EY1 36 artiklan 
mukaisesti. Näin olisi taattava 
tieteenharjoittajien tehokas koordinointi 
ja yhteistyö. Olisi myös tärkeää panna 
täysin täytäntöön asetuksen 178/200/EY 
30 artikla, jonka mukaan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen on 
noudatettava valppautta havaitakseen 
aikaisessa vaiheessa mahdolliset 
tieteellisten lausuntojen erot ja toimittava 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
kansallisten elinten kanssa kiistanalaisten 
tieteellisten kysymysten ratkaisemiseksi tai 
selvittämiseksi.
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________________

1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän asetuksen ja sen 
täytäntöönpanon yhteydessä olisi otettava 
huomioon ennalta varautumisen periaate.

Or. en

Perustelu

Perustamissopimuksen mukaan ympäristönsuojeluun liittyvän EU:n toiminnan on 
perustuttava ennaltaehkäisyn periaatteelle. Kun toimintaan liittyy ihmisten terveyden ja 
ympäristön vahingoittumisen uhka, on toteutettava ennalta varautumiseen liittyviä toimia.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja käsittelevän 
EU:n lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja, 
kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
EU:n lainsäädännön vaatimukset,
jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 

(4) Vaikka GMO olisikin hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja käsittelevän 
EU:n lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja, 
kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
EU:n lainsäädännön vaatimukset,
jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus
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vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta 
alueellaan muuten kuin EU:n 
lainsäädännössä määritellyin edellytyksin.

kieltää, rajoittaa tai vaikeuttaa sen vapaata 
liikkuvuutta alueellaan muuten kuin EU:n 
lainsäädännössä määritellyin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Muuntogeenisten organismien viljely on hyvin herkkä kysymys, ja sen vuoksi jäsenvaltioiden 
pitäisi voida poiketa EU:n säännöstöstä, jos ne pitävät sitä tarpeellisena.

Tarkistus 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tähän mennessä tehty tutkimus 
osoittaa, että kasveilla on vieraiden 
genomien yhdistämiseltä suojaavat 
järjestelmät, jotka estävät geenien 
horisontaalisen siirron, ja että ne 
käsittävät vieraiden sekvenssien estämisen 
ja hajottamisen. 

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. GMO:ien 
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GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset, joiden
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla,
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus.
SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus antaa sääntöjä, jotka 
koskevat GMO:ien viljelyä niiden alueella 
sen jälkeen, kun GMO on laillisesti 
hyväksytty saatettavaksi EU:n
markkinoille.

markkinoille saattamiseen ja tuontiin
liittyvien kysymysten sääntelyn olisi 
sisämarkkinoiden säilyttämiseksi pysyttävä
unionin tasolla. Viljely saattaa joissakin 
tapauksissa edellyttää suurempaa 
joustovaraa, sillä siihen liittyy vahva 
paikallinen ja alueellinen ulottuvuus.
Tällainen joustovara ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn. SEUT-sopimuksen 2 
artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla 
olisi sen vuoksi oltava oikeus antaa 
sääntöjä, jotka koskevat GMO:ien viljelyä 
niiden alueella sen jälkeen, kun GMO on 
laillisesti hyväksytty saatettavaksi unionin
markkinoille edellyttäen, että kyseiset 
säännöt eivät vaikuta haitallisesti 
muuntogeenisten tuotteiden ja siementen 
vapaaseen liikkuvuuteen ja 
markkinointiin.

Or. fr

Perustelu

On varmistettava, että uudessa 26 b artiklassa jäsenvaltioille myönnetty joustovara ei häiritse 
yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja GMO:ien yhteistä lupamenettelyä.

Tarkistus 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
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tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus. 
SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus antaa sääntöjä, jotka 
koskevat GMO:ien viljelyä niiden alueella 
sen jälkeen, kun GMO on laillisesti 
hyväksytty saatettavaksi EU:n 
markkinoille.

tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus. 
Lisäksi yhdenmukaisessa ympäristö- ja 
terveysriskien arvioinnissa ei välttämättä 
käsitellä kaikkia GMO:ien viljelyn 
mahdollisia vaikutuksia eri alueilla ja 
ekosysteemeissä. SEUT-sopimuksen 2 
artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla 
olisi sen vuoksi oltava oikeus antaa 
sääntöjä, jotka koskevat GMO:ien viljelyä 
niiden alueella sen jälkeen, kun GMO on 
laillisesti hyväksytty saatettavaksi EU:n 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Asettamatta kyseenalaiseksi elintarviketurvallisuusviranomaisen roolia riskien arvioijana on 
todettava, että ympäristö- ja terveysriskit voivat olla erilaisia ei alueilla. Jäsenvaltiot voivat 
paremmin tutkia ja arvioida erilaisiin ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkistus 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus.

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus
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SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus antaa sääntöjä, jotka 
koskevat GMO:ien viljelyä niiden alueella 
sen jälkeen, kun GMO on laillisesti 
hyväksytty saatettavaksi EU:n 
markkinoille.

sekä jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeuteen liittyvä erityinen 
ulottuvuus. SEUT-sopimuksen 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla olisi 
sen vuoksi oltava oikeus antaa sitovia 
oikeudellisia säädöksiä, jotka koskevat 
GMO:ien viljelyä niiden alueella sen 
jälkeen, kun GMO on laillisesti hyväksytty 
saatettavaksi EU:n markkinoille.

Or. en

Tarkistus 28
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

(6) Tältä osin vaikututtaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustavuutta niiden päättäessä, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että tätä 
varten olisi muutettava GMO:hin 
sovellettavaa unionin lupajärjestelmää. 
Lupajärjestelmän pitäisi edelleen olla 
ainoa terveys- ja ympäristöriskien 
tieteellisen arvioinnin perusta ja sitä olisi 
käytettävä yhdessä sellaisten toimien 
kanssa, joita jäsenvaltioiden on tehtävä 
tällä asetuksella muutetun direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklaa soveltamalla 
välttääkseen GMO:ien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa.

Or. en
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Tarkistus 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on
toteutettava soveltamalla direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklaa rajojen sisällä ja 
rajat ylittävästi välttääkseen GMO:ien 
tahattoman esiintymisen muissa tuotteissa.

Or. en

Perustelu

Saastumisen vastaisten toimien on oltava pakollisia jäsenvaltioissa GMO:ista vapaiden 
kasvien viljelijöiden suojelemiseksi GMO-saastumiselta.

Tarkistus 30
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
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toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on
toteutettava soveltamalla direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklaa rajojen sisällä ja 
rajat ylittävästi välttääkseen GMO:ien 
tahattoman esiintymisen muissa tuotteissa.

Or. en

Tarkistus 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on
toteutettava direktiivin 2001/18/EY 26 a 
artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

Or. en

Perustelu

Liittyy esittelijän tarkistukseen 7. Muuntogeenisten organismien mahdollisen viljelyn ei pitäisi 
aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaisen tai luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. 
Siksi jäsenvaltiot on velvoitettava toteuttamaan toimia, joilla estetään muuntogeenisten
organismien esiintyminen muissa tuotteissa ja jotka ovat 26 a artiklan sanamuodon vuoksi 
nykyään valinnaisia.
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Tarkistus 32
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa. Jäsenvaltioiden toimintavapaus 
ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin eri jäsenvaltioiden viljelijöiden 
välillä eikä eri viljelymuotojen 
(orgaaninen, perinteinen, GMO:ita 
käyttävä ja muu viljely) välillä.

Or. de

Tarkistus 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
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lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa. Jäsenvaltioille annetun 
vapauden ei pitäisi johtaa kilpailun 
vääristymiseen eri jäsenvaltioiden 
viljelijöiden välillä.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien 
viljelyä niiden koko alueella tai sen osalla 
tai kielletään se, ja vastaavasti 
muuttamaan kyseisiä toimenpiteitä tarpeen 
mukaan kaikissa kyseisten GMO:ien 
lupamenettelyjen, luvan
uusimismenettelyjen ja markkinoilta 
poistamisen eri vaiheissa. Tätä olisi 
sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne 
eivät myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan GMO:ien viljelyä
tapauskohtaisesti niiden koko alueella tai 
sen osalla tai kielletään se, ja muuttaa
kyseisiä toimenpiteitä tarpeen mukaan 
kaikissa asianomaisten GMO:ien 
lupamenettelyn, luvan
uudelleenmyöntämisen ja epäämisen
vaiheissa, kunhan toimenpiteet 
hyväksytään ja ne saatetaan kaikkien 
asianomaisten toimijoiden, myös 
viljelijöiden, tietoon vähintään 12 
kuukautta ennen kasvukauden alkua.
Toimet eivät saisi vaarantaa tavoitetta 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti.
Mahdollisuutta hyväksyä tällaisia 
toimenpiteitä olisi sovellettava myös 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
oleviin muuntogeenisiin lajikkeisiin, jotka 
saatetaan markkinoille asianomaisen 
siementen ja kasvien lisäysaineiston 
kaupan pitämistä koskevan lainsäädännön 
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olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

mukaisesti ja erityisesti direktiivien 
2002/53/EY ja 2002/55/EY mukaisesti.
Toimenpiteiden olisi liityttävä GMO:ien 
viljelyyn mutta ei varsinaisina tuotteina tai 
niiden osana olevien muuntogeenisten 
siementen ja kasvien lisäysaineiston ja 
niiden satotuotteiden vapaaseen 
liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne eivät 
myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten rajoittavien toimenpiteiden olisi oltava viljelykasvikohtaisia, sillä erilaiset 
GMO-kasvit voivat tuoda mukanaan erilaisia uhkia ja etuja eri alueille. Lisäksi kiellon 
asettamista koskeva rationaalinen päätös ei saa horjuttaa tilojen taloudellista tasapainoa.
Viljelijät ovat ehkä allekirjoittaneet jalostusyritysten kanssa sopimuksia tavaroiden 
toimituksista ennen kieltojen asettamista, ja tällaisten sopimusten täyttämättä jättämisellä voi 
olla tilalle vakavia rahallisia seurauksia.

Tarkistus 35
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien 
viljelyä niiden koko alueella tai sen osalla 
tai kielletään se, ja vastaavasti muuttamaan 
kyseisiä toimenpiteitä tarpeen mukaan
kaikissa kyseisten GMO:ien 
lupamenettelyjen, luvan 
uusimismenettelyjen ja markkinoilta 
poistamisen eri vaiheissa. Tätä olisi 

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien 
viljelyä tapauskohtaisesti niiden koko 
alueella tai sen osalla tai kielletään se,
kunhan toimenpiteet hyväksytään ja ne 
saatetaan kaikkien asianomaisten 
toimijoiden, myös viljelijöiden, tietoon 
vähintään kuusi kuukautta ennen 
kasvukauden alkua, ja vastaavasti 
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sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne 
eivät myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

muuttamaan kyseisiä toimenpiteitä tarpeen 
mukaan. Tällaiset toimet olisi perustettava 
muihin kuin sellaisiin syihin, joita jo 
käsitellään unionin yhdenmukaisilla 
säännöillä, joilla jo säädetään 
menettelyistä sellaisten riskien huomioon 
ottamiseksi, joita viljeltävä GMO voi 
aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. Tätä 
olisi sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne 
eivät myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

Or. en

Tarkistus 36

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien 
viljelyä niiden koko alueella tai sen osalla 
tai kielletään se, ja vastaavasti muuttamaan 

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien 
viljelyä niiden koko alueella tai sen osalla
tai kielletään se, ja vastaavasti muuttamaan 
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kyseisiä toimenpiteitä tarpeen mukaan 
kaikissa kyseisten GMO:ien 
lupamenettelyjen, luvan 
uusimismenettelyjen ja markkinoilta 
poistamisen eri vaiheissa. Tätä olisi 
sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne 
eivät myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

kyseisiä toimenpiteitä tarpeen mukaan 
kaikissa kyseisten GMO:ien 
lupamenettelyjen, luvan 
uusimismenettelyjen ja markkinoilta 
poistamisen eri vaiheissa. Viljely liittyy itse 
asiassa läheisesti maankäyttöön ja 
eläimistön ja kasviston suojeluun, joilla 
aloilla jäsenvaltioilla on yhä laaja 
toimivalta. Kansallisia alueita sävyttää 
ekosysteemien suuri monimuotoisuus. 
Kaikilla ekosysteemeihin kohdistuvilla 
vaikutuksilla erityisesti 
maatalouskäytäntöjen muuttumisen 
seurauksena voi olla myös 
terveysvaikutuksia. Mahdollisuutta 
hyväksyä tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 4. Komissio perustelee toissijaisuuteen ja "rinnakkaiseloa" 
koskeviin suosituksiin vetoamista jäsenvaltioiden maatalouskäytäntöjen kirjavuudella. 
Kansallisia alueita sävyttää ekosysteemien suuri monimuotoisuus. GMO:ien viljelystä 
johtuvilla maatalouskäytäntöjen muutoksilla voi myös olla terveysvaikutuksia.

Tarkistus 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään 
menettelyistä viljelyyn tarkoitettujen 
GMO:ien terveydelle ja ympäristölle 
mahdollisesti aiheuttamien riskien
huomioon ottamiseksi. Toimenpiteiden 
olisi lisäksi oltava perussopimusten, 
erityisesti kansallisten ja muiden kuin 
kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia.

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla yleiseen 
etuun liittyvin perustein. Jäsenvaltiot 
voivat ilmoittaa perusteeksi esimerkiksi 
muiden kuin 2001/18/EY C osassa 
säädetyssä riskinarvioinnissa jo 
arvioitujen ympäristö- tai 
terveysvaikutusten huomioon ottamisen, ja 
perusteeksi voidaan näin ollen hyväksyä 
vastaanottajaympäristössä kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
tuntuviin ympäristövaikutuksiin liittyvien 
tieteellisten tietojen ainakin osittainen 
huomioon ottaminen, tai voidaan ottaa 
huomioon riskien arviointimenettelyn 
yhteydessä tarkasteltuihin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin liittyvä tieteellinen 
epävarmuus tai mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia koskevien tietojen puute tai 
riittämättömyys. Nämä perusteet voivat 
myös johtua tekijöistä, jotka eivät liity 
suoranaisesti riskinarviointiin vaan 
riskinhallintaan tai muihin kansallisiin 
toimintalinjoihin. Jäsenvaltiot voivat 
vedota muun muassa myös rikkakasvien 
tai kohdeorganismien vastustuskyvyn 
kehittymiseen, kasvin invaasiokykyyn, 
kestämättömien viljelykäytäntöjen 
aiheuttamien kielteisten ympäristö- tai 
terveysvaikutusten estämiseen tai 
ekosysteemien kestävyyttä säilyttävien 
viljelykäytäntöjen suojeluun ja ylläpitoon. 
Lisäksi perusteeksi voidaan ilmoittaa 
muiden muassa sosioekonomisia 
näkökohtia, kuten direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
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käytännön toteutuskelpoisuus ja 
kustannukset, jotta vältetään 
muuntogeenisten organismien tahaton 
esiintyminen muissa tuotteissa, alueen 
pirstoutuminen ja maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen teollisuus- ja 
tekijänoikeussääntöjen vuoksi, taikka 
sosiaalipoliittisia tavoitteita, kuten 
maatalouskäytäntöjen moninaisuuden tai 
ominaisluonteen säilyttäminen. 
Toimenpiteiden olisi lisäksi oltava 
perussopimusten, erityisesti kansallisten ja 
muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan mukaisia.

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään 
menettelyistä viljelyyn tarkoitettujen
GMO:ien terveydelle ja ympäristölle 
mahdollisesti aiheuttamien riskien 
huomioon ottamiseksi. Toimenpiteiden 
olisi lisäksi oltava perussopimusten, 
erityisesti kansallisten ja muiden kuin 
kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, jotka 
täydentävät perusteita tai eroavat 
perusteista, joita jo arvioidaan unionin 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa 
perusteeksi esimerkiksi muiden kuin 
direktiivin 2001/18/EY C osassa 
säädetyssä riskinarvioinnissa jo 
arvioitujen ympäristövaikutusten 
huomioon ottamisen tai jonkin muun 
perustellun tekijän, kuten GMO:ien
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia 
ekosysteemeihin tai kansanterveyteen 
jäsenvaltioissa koskevien tietojen puutteen 
tai riittämättömyyden, geneettisesti 
muunnettujen viljelykasvien 
invasiivisuuden tai kestävyyden, syyt, 
jotka liittyvät GMO:ien viljelyyn liittyvien 
maatalouskäytäntöjen muuttumisen 
kielteisiin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin johtavalla tavalla,
perusteet sellaisten maatalouskäytäntöjen 
säilyttämiselle ja kehittämiselle, jotka 
tarjoavat parhaan tuotantoyhdistelmän ja 
samalla kestävyyden ekosysteemin 
kannalta, tai GMO:ien viljelylle 
vaihtoehtoisten menetelmien 
olemassaolon ja paremman teknisen, 
taloudellisen ja ympäristöön liittyvän 
tuloksen. Toimenpiteiden olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja
36 artiklan, sekä unionin kansainvälisten, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
puitteissa vahvistettujen, velvoitteiden 
mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Oikeudellisesti kestävien perusteiden mahdollistamiseksi jäsenvaltioilla on oltava oikeus 
perustella GMO:ien viljelyn kieltäminen tai rajoittaminen sellaisten ympäristö- tai 
terveysvaikutusten perusteella, joita GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuu.

Tarkistus 39
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään 
menettelyistä viljelyyn tarkoitettujen
GMO:ien terveydelle ja ympäristölle 
mahdollisesti aiheuttamien riskien
huomioon ottamiseksi. Toimenpiteiden 
olisi lisäksi oltava perussopimusten, 
erityisesti kansallisten ja muiden kuin 
kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia.

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla yleiseen 
etuun liittyvin perustein. Toimet voivat 
perustua sellaisiin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin liittyviin seikkoihin, 
joita voi aiheutua GMO:ien
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta ja jotka 
täydentävät direktiivin 2001/18/EY C osan 
riskinarviointimenettelyn yhteydessä 
tarkasteltuja seikkoja tai joita ei ole 
tarkasteltu tai käsitelty riittävästi osana 
tällaista arviointia. Kansalliset toimet 
voivat perustua esimerkiksi seuraaviin 
seikkoihin: GMO:ien ympäristölle tai 
kansanterveydelle jäsenvaltiossa
mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä 
vaikutuksia koskevien tietojen puute tai 
riittämättömyys tai jatkuva tieteellinen 
epävarmuus mahdollisista ympäristö- tai 
terveysvaikutuksista, joita tarkastellaan 
direktiivin 2011/EY C osan mukaisen
riskien arvioinnin yhteydessä, GMO:ien 
viljelyyn liittyvien viljelykäytäntöjen 
ympäristölle tai terveydelle aiheuttamien 
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kielteisten vaikutusten estäminen ja 
maaperän hedelmällisyyttä ja biologista 
monimuotoisuutta parantavien 
ekologisesti kestävien viljelykäytäntöjen 
suojelu. Kansallisten toimien perustana 
voi olla myös muita perusteltuja seikkoja, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
saattamisesta markkinoille. 
Toimenpiteiden olisi lisäksi oltava 
perussopimusten, erityisesti kansallisten ja 
muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden sallitaan hyväksyvän kansallisia toimia ympäristöön, terveyteen tai muuhun 
sellaiseen perusteltuun tekijään liittyvistä syistä, joka liittyy GMO:ien tarkoitukselliseen 
levittämiseen ympäristöön, jotta kansalliset toimet olisivat oikeudellisesti kestäviä.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa unionissa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saisi muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan
tapauskohtaisesti GMO:ien viljelyä tai 
kielletään se koko niiden alueella tai sen 



AM\861210FI.doc 29/79 PE460.799v02-00

FI

yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään menettelyistä 
viljelyyn tarkoitettujen GMO:ien 
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti 
aiheuttamien riskien huomioon 
ottamiseksi. Toimenpiteiden olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 
artiklan, sekä unionin kansainvälisten, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
puitteissa vahvistettujen, velvoitteiden 
mukaisia.

osalla sellaisin tieteellisesti todistettujen
yleiseen etuun liittyvin perustein, jotka 
eroavat perusteista, joita on jo käsitelty 
unionin yhdenmukaistetuissa säännöissä, 
joissa määrätään jo menettelyistä viljelyyn 
tarkoitettujen GMO:ien terveydelle ja 
ympäristölle mahdollisesti aiheuttamien 
riskien huomioon ottamiseksi. Etukäteen 
olisi suoritettava vaikutusten arviointi 
näiden toimien tarpeellisuuden ja 
suhteellisuuden osoittamiseksi.
Perusteiden on oltava riippuvaisia 
tekijöistä, jotka liittyvät riskien hallintaan 
tai muuhun kansalliseen politiikkaan.
Toimenpiteiden olisi lisäksi oltava 
perussopimusten, erityisesti kansallisten ja 
muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 
ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia. Näissä toimissa 
olisi myös noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta ja viljelijöiden 
sekä kuluttajien valinnanvapautta.
Viimeksi mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi jakso, jolloin 
jäsenvaltioiden hyväksymät toimet ovat 
voimassa, olisi rajoitettava kolmeen 
vuoteen, ja toimet voitaisiin uudistaa vain, 
jos suoritetaan uusi vaikutusten arviointi, 
joka osoittaa niiden tarpeellisuuden ja 
suhteellisuuden. Komission olisi 
arvioitava tarvetta asettaa GMO-jäämien 
merkintää tavanomaisiin siemeniin 
koskevat raja-arvot mahdollisimman 
alhaiselle tasolle, joka on 
käyttökelpoinen, kohtuullinen ja toimiva 
kaikkien taloudellisten toimijoiden 
kannalta.

Or. fr

Perustelu

Kansallisen kiellon asettamispäätöksen on perustuttava arvioihin, jotka ovat erityyppisiä kuin 
elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittamat arviot. Muunlainen menettely merkitsisi 
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yksinkertaisesti luopumista yhtenäismarkkinoista ja EU:n tasolla validoidun arvion erilaisten 
kansallisten tulkintojen sallimista. Uudet valitukset WTO:ssa olisivat todennäköisiä. Lisäksi 
tarve määrittää toleranssikynnyksiä vaikuttaa välttämättömältä, jotta voitaisiin suojata 
kaikkien osapuolten taloudellisia etuja ja noudattaa näin valinnanvapautta.

Tarkistus 41
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään menettelyistä 
viljelyyn tarkoitettujen GMO:ien 
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti 
aiheuttamien riskien huomioon 
ottamiseksi. Toimenpiteiden olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 
artiklan, sekä unionin kansainvälisten, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
puitteissa vahvistettujen, velvoitteiden
mukaisia.

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään menettelyistä 
viljelyyn tarkoitettujen GMO:ien 
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti 
aiheuttamien riskien huomioon 
ottamiseksi. Toimenpiteiden olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 
artiklan mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Viljely liittyy läheisesti 
maankäyttöön sekä eläin- ja kasvikunnan 
suojeluun, joilla aloilla jäsenvaltioilla on 
edelleen merkittävä toimivalta. Kun 
otetaan huomioon, että kansallisia alueita 
sävyttää ekosysteemien moninaisuus ja 
että kaikilla ekosysteemeihin kohdistuvilla 
vaikutuksilla voi olla myös terveyteen 
liittyviä seurauksia, jäsenvaltioille pitäisi 
antaa oikeus rajoittaa GMO:ien viljelyä 
alueellaan tai kieltää se syistä, jotka 
liittyvät terveys- tai ympäristövaikutuksiin 
tai muihin perusteltuihin tekijöihin, jotka 
täydentävät direktiivin 2001/18/EY C osan 
riskinarviointimenettelyn yhteydessä 
tarkasteltuja perusteita tai joita ei ole 
tarkasteltu tai käsitelty riittävästi osana 
tällaista arviointia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus perustaa kansalliset GMO-kiellot terveyttä ja 
ympäristöä koskevaan huoleen.

Tarkistus 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltioiden asettamat tiettyjen 
GMO:ien viljelyä koskevat rajoitukset tai 
kiellot eivät estä tai rajoita mitenkään 
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luvan saaneiden GMO:ien käyttöä muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan maatalouden historiassa 
viljeltävä lajike ei ole koskaan vallannut 
ympäristöä tai sen ekosysteemejä tai 
aiheuttanut vahinkoa niille lukuun 
ottamatta vahinkoa, joka on aiheutunut 
maan käytöstä viljelytarkoituksiin.

Or. es

Tarkistus 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Uudet geneettiset 
riskinarviointimenetelmät ovat sulkeneet 
pois geenien horisontaaliseen siirtymisen 
mahdollisuuden kasveista tai eläimistä 
ihmisiin, ja näin on saatu tieteelliset 
todisteet siitä, että maanviljelyksessä 
käytettävät lajikkeet eivät todennäköisesti 
ole alttiita geneettiselle invaasiolle, ja 
samalla on saatu elintarviketurvallisuutta 
koskeva takuu. Näiden havaintojen 
tieteellinen selitys on siinä, että kaikki 
tunnetut ruoansulatusjärjestelmät 
hajottavat nimenomaan bipolymeerejä 
(rasvat, proteiinit, nukleiinihapot ja 
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hiilihydraatit) monomeereiksi 
(rasvahapot, aminohapot, nukleotidit ja 
sokerit tässä järjestyksessä) elimistön 
käytettäviksi.

Or. es

Tarkistus 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus rajoittaa GMO:ien
viljelyä tai kieltää se alueellaan syistä, 
jotka liittyvät ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin, jotka voivat johtua 
GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä 
tai markkinoille saattamisesta tai muista 
perustelluista tekijöistä. Lisäksi teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY yhtenä 
tarkoituksena on, että komissio voi harkita 
sitovien säädösten antamista EU:n tasolla, 
eikä sitä tukisi järjestelmällinen 
ilmoittaminen jäsenvaltioiden direktiivin 
nojalla toteuttamista toimenpiteistä. Koska 
lisäksi toimenpiteet, joita jäsenvaltiot 
voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 
eivät voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
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direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus rajoittaa GMO:ien
viljelyä alueellaan tai kieltää se syistä, 
jotka liittyvät ympäristötekijöihin, 
terveysvaikutuksiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, jotka voivat 
johtua GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä ja jotka täydentävät 
tekijöitä, joita on tarkasteltu, tai 
markkinoille saattamisesta, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty lainkaan tai 
riittävästi tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa riskien 
arvioinnissa tai joita ei ole otettu 
huomioon tai käsitelty tarpeeksi tässä 
arvioinnissa. Lisäksi teknisiä standardeja 
ja määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
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voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY yhtenä 
tarkoituksena on, että komissio voi harkita 
sitovien säädösten antamista EU:n tasolla, 
eikä sitä tukisi järjestelmällinen 
ilmoittaminen jäsenvaltioiden direktiivin 
nojalla toteuttamista toimenpiteistä. Koska 
lisäksi toimenpiteet, joita jäsenvaltiot 
voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 
eivät voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus perustaa kansalliset GMO-kiellot terveyttä ja 
ympäristöä koskevaan huoleen.

Tarkistus 48
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota muihin 
syihin kuin terveys- ja ympäristöriskien
tieteelliseen arviointiin rajoittaakseen
GMO:ien viljelyä alueellaan tai 
kieltääkseen sen syistä, jotka liittyvät 
ympäristötekijöihin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, jotka voivat 
johtua GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai markkinoille 
saattamisesta, jos näitä tekijöitä ei ole 
käsitelty lainkaan tai riittävästi 
direktiivin 2001/18/EY C osan 
yhdenmukaistetussa menettelyssä. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY yhtenä tarkoituksena 
on, että komissio voi harkita sitovien 
säädösten antamista EU:n tasolla, eikä sitä 
tukisi järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
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tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 49
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus rajoittaa GMO:ien
viljelyä alueellaan tai kieltää se 
ympäristövaikutuksen vuoksi tai muista 
perustelluista syistä, joita ei ole käsitelty 
osana direktiivin 2001/18/EY C osan 
mukaista yhdenmukaistettua menettelyä.
Lisäksi teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY yhtenä tarkoituksena 
on, että komissio voi harkita sitovien 
säädösten antamista EU:n tasolla, eikä sitä 
tukisi järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
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ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien 
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin 
liittyviä perusteita täydentäviin tai niistä 
eroaviin perusteisiin GMO:ien viljelyn 
kieltämiseksi alueellaan tai perusteisiin, 
joita ei ole käsitelty asianmukaisella 
tavalla riskien arvioinnin yhteydessä.
Lisäksi teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY yhtenä tarkoituksena 
on, että komissio voi harkita sitovien 
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toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

säädösten antamista EU:n tasolla, eikä sitä 
tukisi järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 6.

Tarkistus 51
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
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sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien 
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin 
liittyviä perusteita täydentäviin tai niistä 
eroaviin perusteisiin GMO:ien viljelyn 
kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY yhtenä 
tarkoituksena on, että komissio voi harkita 
sitovien säädösten antamista EU:n tasolla, 
eikä sitä tukisi järjestelmällinen 
ilmoittaminen jäsenvaltioiden direktiivin 
nojalla toteuttamista toimenpiteistä. Koska 
lisäksi toimenpiteet, joita jäsenvaltiot 
voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 
eivät voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. ro



AM\861210FI.doc 41/79 PE460.799v02-00

FI

Tarkistus 52
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien 
viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät 
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille joustomahdollisuus vedota 
terveys- ja ympäristöriskien tieteellisen 
arvioinnin lisäksi myös muihin perusteisiin 
GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai
kieltämiseksi alueellaan, jotta helpotetaan 
GMO:ihin liittyvää päätöksentekoa 
unionissa. Lisäksi teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY yhtenä 
tarkoituksena on, että komissio voi harkita 
sitovien säädösten antamista EU:n tasolla, 
eikä sitä tukisi järjestelmällinen 
ilmoittaminen jäsenvaltioiden direktiivin 
nojalla toteuttamista toimenpiteistä. Koska 
lisäksi toimenpiteet, joita jäsenvaltiot 
voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 
eivät voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
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jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 53
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ja komission olisi käsiteltävä 
jäsenvaltioiden esiin tuomia terveyttä 
koskevia huolia nykyisen lainsäädännön 
puitteissa kattavasti ja viipymättä.

Or. en

Tarkistus 54
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Jäsenvaltioiden rajoitukset ja kiellot,
jotka koskevat GMO:ien viljelyä, eivät 
saisi estää bioteknisen tutkimuksen 
harjoittamista edellyttäen, että tällaisen 
tutkimuksen yhteydessä noudatetaan 
kaikkia tarpeellisia turvatoimia.

Or. en

Tarkistus 55
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Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1) Korvataan 22 artikla seuraavasti:
"22 artikla
Vapaa liikkuvuus
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa 
tai estää sellaisten tuotteina tai tuotteissa 
olevien GMO:en saattamista 
markkinoille, jotka ovat tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 
artiklan tai 26 b artiklan soveltamista."

Or. en

Perustelu

22 artikla ei saa estää jäsenvaltioita hyväksymästä sääntöjä GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi 
tai kieltämiseksi alueellaan uuden 26 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
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seuraavasti:
(-1 a) Lisätään 25 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
"4 a. Puuttumatta tarpeettomasti teollis-
ja tekijänoikeuksien suojaan ei rajoiteta 
eikä estetä sellaisen materiaalin saantia, 
jota tarvitaan GMO:ien mahdollisia 
riskejä koskevan riippumattoman 
tutkimuksen harjoittamiseen."

Or. en

Perustelu

Joulukuussa 2008 kokoontunut ympäristöneuvosto totesi, että kaiken asiaan liittyvän 
materiaalin olisi oltava riippumattomien tutkijoiden käytettävissä ottaen kuitenkin huomioon 
teollis- ja tekijänoikeudet. Tällä hetkellä riippumattomien tutkijoiden on usein mahdotonta 
tutkia tiettyä geneettisesti muunnettua lajiketta, koska geneettisesti muunnetun materiaalin 
saantia on rajoitettu eivätkä viljelijät saa välittää geneettisesti muunnettua materiaalia 
tutkimustarkoituksiin. Geneettisesti muunnetun materiaalin saantia ei pidä rajoittaa, jotta 
jäsenvaltiot voisivat tutkia tiettyjen geneettisesti muunnettujen lajikkeiden yhteensopivuutta 
vastaanottavan ympäristön kanssa.

Tarkistus 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1 b) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
aiheelliset toimenpiteet estääkseen 
muuntogeenisten organismien 
tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa niiden alueella ja muiden 
jäsenvaltioiden alueella."
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Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 7. Muuntogeenisten organismien mahdollisen viljelyn ei 
pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaisen tai luonnonmukaisen maatalouden 
harjoittajille. Siksi jäsenvaltiot on velvoitettava toteuttamaan toimia, joilla estetään 
muuntogeenisten organismien esiintyminen muissa tuotteissa ja jotka ovat 26 a artiklan 
sanamuodon vuoksi nykyään valinnaisia. Toimien yhteydessä on myös taattava, että vältetään 
saastuminen naapurijäsenvaltioissa erityisesti raja-alueilla.

Tarkistus 58
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
aiheelliset toimenpiteet estääkseen 
muuntogeenisten organismien 
tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa niiden rajojen sisäpuolella ja 
muiden jäsenvaltioiden alueella."

Or. en

Perustelu

Saastumisen vastaisten toimien on oltava pakollisia jäsenvaltioissa saastumisen välttämiseksi 
erityisesti jäsenvaltioiden välisillä rajoilla.

Tarkistus 59
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
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Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet estääkseen 
muuntogeenisten organismien 
tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa kansallisten rajojen 
sisäpuolella ja niiden yli."

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet estääkseen 
muuntogeenisten organismien 
tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa kansallisten rajojen 
sisäpuolella ja niiden yli."

Or. en
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Perustelu

Saastumisen vastaisten toimien on oltava pakollisia jäsenvaltioissa, jotta voidaan välttää 
muuntogeenisiä organismeja käyttämättömille viljelijöille ja elintarvikkeiden tuottajille 
aiheutuvat taloudelliset kustannukset GMO:ien aiheuttamasta saastumisesta kansallisten 
rajojen sisäpuolella ja niiden yli. Tällä hetkellä direktiivin 2001/8/EY 26 a artiklan 1 kohdan
mukaiset saastumisen vastaiset toimet ovat pelkästään vapaaehtoisia, mikä johtaa 
tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot voivat jättää viljelijänsä ja tuottajansa suojattomiksi GMO:ien 
aiheuttamalta saastumiselta.

Tarkistus 61
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa."

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin välttää perinteisten viljelykasvien GMO-saastuminen, on tärkeää velvoittaa 
jäsenvaltiot tarpeellisiin toimiin. Tarvitaan vähimmäispuskurivyöhykkeitä, jotta EU:ssa 
voitaisiin viljellä sekä geneettisesti muunnettuja että perinteisiä viljelykasveja. Siksi 
komissiota pyydetään esittämään ehdotus, jonka avulla voidaan välttää tahaton saastuminen 
jäsenvaltioiden alueella ja naapurijäsenvaltioiden alueella.
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Tarkistus 62
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
(-1 b) Korvataan 26 a artiklan 2 kohta 
seuraavasti: 
"2. Komissio tekee ehdotuksen 
vähimmäispuskurivyöhykkeistä 
geneettisesti muunnettujen ja 
tavanomaisten viljelmien välillä, jotta 
voidaan välttää geneettisesti 
muunnettujen organismien aiheuttama 
tahaton saastuminen jäsenvaltioiden 
alueella ja niiden naapurijäsenvaltioiden 
alueella."

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin välttää perinteisten viljelykasvien GMO-saastuminen, on tärkeää velvoittaa 
jäsenvaltiot tarpeellisiin toimiin. Tarvitaan vähimmäispuskurivyöhykkeitä, jotta EU:ssa 
voitaisiin viljellä sekä geneettisesti muunnettuja että perinteisiä viljelykasveja. Siksi 
komissiota pyydetään esittämään ehdotus, jonka avulla voidaan välttää tahaton saastuminen 
jäsenvaltioiden alueella ja naapurijäsenvaltioiden alueella.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä
tapauskohtaisesti toimenpiteitä, joilla 
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sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

rajoitetaan sellaisten tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti hyväksyttyjen yksittäisten
GMO:ien viljelyä, jotka koostuvat 
asianomaisen, siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämisestä annetun 
EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen
sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sellaisten tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti hyväksyttyjen 
GMO:ien viljelyä, jotka koostuvat 
asianomaisen, siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämisestä annetun 
EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se
tapauskohtaisesti koko niiden alueella tai 
sen osalla, edellyttäen että

Or. fr

Perustelu

Kansallisten rajoittavien toimenpiteiden olisi oltava viljelykasvikohtaisia, koska erilaiset 
GMO-kasvit voivat tuoda mukanaan erilaisia uhkia ja etuja eri alueille ja koska kaikki kasvit 
eivät pölytä samalla tavoin.
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Tarkistus 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen
sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sellaisten tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti hyväksyttyjen 
GMO:ien viljelyä, jotka koostuvat 
asianomaisen, siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämisestä annetun 
EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se
tapauskohtaisesti koko niiden alueella tai 
sen osalla, edellyttäen että

Or. en

Tarkistus 66
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen 
sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tiettyjen sellaisten tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti hyväksyttyjen 
GMO:ien viljelyä, jotka koostuvat 
asianomaisen, siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämisestä annetun 
EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
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lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

lajikkeista, tai kielletään se osalla niiden 
alueesta, edellyttäen että

Or. en

Tarkistus 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja 
seuraavista syistä:

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8. Ei ole asianmukaista sulkea ympäristö- ja terveyssyitä 
pois viljelyn rajoittamisen perusteina.

Tarkistus 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) syyt, jotka liittyvät GMO:ien 
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tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin terveysvaikutuksiin ja jotka 
täydentävät ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia, joita on tarkasteltu 
tämän direktiivin C osan mukaisesti 
suoritetun riskien arvioinnin yhteydessä 
tai joita ei ole käsitelty riittävästi tämän 
arvioinnin yhteydessä; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8. Yhdenmukaisessa riskien arvioinnissa ei välttämättä 
käsitellä kaikkia GMO:ien viljelyn mahdollisia vaikutuksia eri alueilla ja ekosysteemeissä. 
Jäsenvaltiot voivat ehkä arvioida paremmin ympäristö- ja terveysriskejä niiden alueella.

Tarkistus 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) jatkuva tieteellinen epävarmuus tämän 
direktiivin C osan mukaisesti suoritetun 
riskien arvioinnin yhteydessä 
tarkasteltujen ympäristö- ja 
terveysvaikutusten suhteen; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8. Jos riskeihin liittyy edelleen tieteellinen epävarmuus, 
jäsenvaltioiden on voitava rajoittaa GMO:ien viljelyä alueellaan tai kieltää se.
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Tarkistus 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista jäsenvaltion alueeseen, 
biologiseen monimuotoisuuteen tai 
väestöön ei ole lainkaan tai riittävästi 
tietoja; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8.

Tarkistus 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) syyt, jotka liittyvät rikkakasvien ja 
tuholaisten torjunta-aineresistenssin 
kehittymisen estämiseen; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 5. On tieteellisesti tunnustettua, että torjunta-aineita 
kestävien geneettisesti muunnettujen viljelykasvien viljely edistää rikkakasvien resistenssin 
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kehittymistä. Yhdysvalloista saadut tulokset osoittavat, että tietyille torjunta-aineille 
resistenteiksi muuttuneet rikkakasvit ovat saastuttaneet miljoonia hehtaareja viljelysmaata. 
Siksi jäsenvaltioiden on voitava rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se tällaisista syistä.

Tarkistus 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v) syyt, jotka liittyvät geneettisesti 
muunnetun lajikkeen invasiivisuuteen tai 
kestävyyteen tai mahdolliseen 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
villien kasvien kanssa; tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 5. Jäsenvaltioiden on voitava rajoittaa tai kieltää sellaisten 
kasvien viljely, jotka ovat hyvin ongelmallisia invasiivisuuteen tai kestävyyteen liittyvistä 
syistä tai koska ne voivat risteytyä kotoperäisten kasvien (kuten rapsin) kanssa.

Tarkistus 73

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

vi) syyt, jotka liittyvät kestämättömien 
viljelykäytäntöjen aiheuttamien kielteisten 
ympäristö- ja terveysvaikutusten 
estämiseen; tai

Or. en

Perustelu

Saadut tiedot osoittavat, että GMO:ien viljely liittyy tiettyihin erittäin intensiivisiin 
viljelykäytäntöihin, jotka voivat lisätä torjunta-aineiden käyttöä, vähentää biologista 
monimuotoisuutta ja aiheuttaa maaperän köyhtymistä. Siksi luetteloon on lisättävä 
kestämättömät viljelykäytännöt.

Tarkistus 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii) syyt, jotka liittyvät sellaisten 
maatalouskäytäntöjen suojeluun ja 
ylläpitoon, jotka säilyttävät ekosysteemien 
kestävyyttä, tietyntyyppisten 
elinympäristöjen ja ekosysteemien 
ylläpitoon ja tietyntyyppisten luonnon ja 
maiseman ominaisuuksien säilyttämiseen; 
tai

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8 ja sisältää komission yksiköiden ehdotuksia.



PE460.799v02-00 56/79 AM\861210FI.doc

FI

Tarkistus 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta – viii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii) muut perusteet, joita voivat olla 
muun muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, kaavoitus, 
sosioekonomiset vaikutukset tai muut 
hyväksyttävät tekijät;

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 8.

Tarkistus 76
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja 
seuraavista syistä:

i) niiden perusteet liittyvät 
muuntogeenisten organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joita ei 



AM\861210FI.doc 57/79 PE460.799v02-00

FI

vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa kielteisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa;
ii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista jäsenvaltion ympäristöön ja 
biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
lainkaan tietoja, tietoja ei ole riittävästi tai 
ne ovat hyvin ristiriitaisia; tai
iii) muut perusteet, joita voivat olla muun 
muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, kaavoitus, 
sosioekonomiset vaikutukset tai muut 
hyväksyttävät tekijät;

Or. en

Tarkistus 77
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja 
seuraavista syistä:

i) niiden perusteet liittyvät 
muuntogeenisten organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joita ei 
vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa kielteisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa; tai
ii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista jäsenvaltion alueeseen tai 
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biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
lainkaan tai riittävästi tietoja; tai
iii) muut perusteet, joita voivat olla muun 
muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, kaavoitus, 
tarve taata siementen puhtaus, 
sosioekonomiset vaikutukset tai muut 
hyväksyttävät tekijät;

Or. fr

Perustelu

Lisäys esittelijän tarkistukseen 8. On tärkeää suojata siemeniä GMO:ien aiheuttamalta 
saastumiselta ja jäsenvaltiot voisivat joissakin toimissaan vedota perustellusti tarpeeseen 
taata siementen puhtaus ainakin joillakin alueilla.

Tarkistus 78
Kriton Arsenis
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja 
seuraavista syistä:

i) niiden perusteet liittyvät 
muuntogeenisten organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joita ei 
vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa kielteisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa; tai
ii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista jäsenvaltion alueeseen tai 
biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
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lainkaan tai riittävästi tietoja; tai
iii) muut perusteet, jotka liittyvät edellä 
tarkoitettua arviointia täydentäviin 
vaikutuksiin ja joita voivat olla muun 
muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, kaavoitus, 
sosioekonomiset vaikutukset tai muut 
asiaan liittyvät tekijät;

Or. en

Tarkistus 79
Dan Jørgensen
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) toimet perustuvat sellaisiin ympäristö-
tai terveysvaikutuksiin liittyviin 
seikkoihin, joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta ja jotka 
täydentävät tämän direktiivin C osan 
riskinarviointimenettelyn yhteydessä 
tarkasteltuja seikkoja tai joita ei ole 
tarkasteltu tai käsitelty riittävästi osana 
tällaista arviointia; kansalliset toimet 
voivat perustua esimerkiksi seuraaviin 
seikkoihin:
i) GMO:ien ympäristölle tai 
kansanterveydelle jäsenvaltiossa 
mahdollisesti aiheuttamia kielteisiä 
vaikutuksia koskevien tietojen puute tai 
riittämättömyys tai jatkuva tieteellinen 
epävarmuus mahdollisista ympäristö- tai 
terveysvaikutuksista, joita tarkastellaan 
tämän direktiivin C osan mukaisen 
riskien arvioinnin yhteydessä;
ii) GMO:ien viljelyyn liittyvien 
viljelykäytäntöjen ympäristölle tai 
terveydelle aiheuttamien kielteisten 
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vaikutusten estäminen;
iii) maaperän hedelmällisyyttä ja 
biologista monimuotoisuutta parantavien 
ekologisesti kestävien viljelykäytäntöjen 
suojelu.
Kansallisten toimien perustana voi olla 
myös muita perusteltuja seikkoja, joita voi 
aiheutua GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai saattamisesta 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden sallitaan hyväksyvän kansallisia toimia ympäristöön, terveyteen tai muuhun 
sellaiseen perusteltuun tekijään liittyvistä syistä, joka liittyy GMO:ien tarkoitukselliseen 
levittämiseen ympäristöön, jotta kansalliset toimet olisivat oikeudellisesti kestäviä.

Tarkistus 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti
aiheutuvien kielteisten terveys- ja
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) näiden toimien perusteet liittyvät
muuntogeenisten organismien
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joita ei 
vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa kielteisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa, tai 
niihin sisältyy muita perusteltuja tekijöitä, 
kuten
i) GMO:ien mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia ekosysteemeihin tai 
kansanterveyteen jäsenvaltioissa 
koskevien tietojen puute tai 
riittämättömyys;
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ii) geneettisesti muunnettujen 
viljelykasvien invasiivisuus tai kestävyys; 
iii) syyt, jotka liittyvät GMO:ien viljelyyn 
liittyvien maatalouskäytäntöjen 
muuttumisen kielteisiin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin johtavalla tavalla; 
iv) perusteet sellaisten 
maatalouskäytäntöjen säilyttämiselle ja 
kehittämiselle, jotka tarjoavat parhaan 
tuotantoyhdistelmän ja samalla 
kestävyyden ekosysteemin kannalta tai 
GMO:ien viljelylle vaihtoehtoisten
menetelmien olemassaolon ja paremman 
teknisen, taloudellisen ja ympäristöön 
liittyvän tuloksen.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisesti kestävien perusteiden mahdollistamiseksi jäsenvaltioilla on oltava oikeus 
perustella GMO:ien viljelyn kieltäminen tai rajoittaminen sellaisten ympäristö- tai 
terveysvaikutusten perusteella, joita GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuu.
Kansallisten toimien perustaksi on hyväksyttävä erityisesti vallitseva tieteellinen epävarmuus 
sekä sellaisten geneettisesti muunnettujen viljelykasvien invasiivisuus ja kestävyys, jotka 
hallitsevat luonnollisia elinympäristöjä, uhkaavat biologista monimuotoisuutta ja joita ei 
saada pois ympäristöstä.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti

a) kyseisten toimien perusteet liittyvät 
GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä 
mahdollisesti aiheutuviin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin tai muihin 
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aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

perusteltuihin tekijöihin; kansalliset 
toimet voivat perustua esimerkiksi 
seuraaviin seikkoihin:
– GMO:ien levittämisen seurauksena 
aiheutuvan rikkakasvien ja tuholaisten 
torjunta-aineresistenssin kehittymisen 
estäminen;
– viljelijöiden suojelu yhä suuremmalta 
riippuvuudelta sellaisista yrityksistä, joilla 
on geneettisesti muunnettuihin siemeniin 
ja vastaaviin torjunta-aineisiin liittyviä 
patentteja;
– GMO:ien tarkoituksellisen levittämisen 
aiheuttaman viljelykäytäntöjen 
muutoksen estäminen, kun muutos 
aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia 
ympäristölle, terveydelle tai sellaisille 
olemassa oleville viljelykäytännöille, jotka 
ovat ekologisesti kestävämpiä;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus perustaa kansalliset GMO-kiellot terveyttä ja 
ympäristöä koskevaan huoleen.

Tarkistus 82
Kathleen Van Brempt
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseisiin toimenpiteisiin on täydentävät 
ja/tai eriävät perusteet kuin ne, jotka 
liittyvät GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai markkinoille 
saattamisesta mahdollisesti aiheutuvien 
kielteisten terveys- ja ympäristövaikutusten 
arviointiin, kuten
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i) muut ympäristösyyt, joita ei ole arvioitu 
tämän direktiivin mukaisesti;
ii) syyt, joilla voidaan perustella sellaisten 
maatalouskäytäntöjen ylläpitäminen ja 
kehittäminen, joiden avulla tuotanto ja 
ekosysteemien kestävyys voidaan yhdistää 
parhaalla mahdollisella tavalla;
iii) resistenssin kehittymistä tai alaa 
valtaavien kasvien ilmaantumista 
koskevat perusteet;
iv) GMO:ien viljelylle vaihtoehtoiset 
käytännöt, joiden tekniset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät tulokset ovat 
parempia.

Or. en

Tarkistus 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
tieteelliset perusteet kuin ne, jotka liittyvät 
GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä 
tai markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten tieteelliseen
arviointiin direktiivin 2001/18/EY C osan 
mukaisesti;
toimet perustuvat seuraaviin kansalliseen 
politiikkaan ja/tai aluepolitiikkaan 
liittyviin syihin:
i) viljelykasvien monimuotoisuuden 
suojelu;
ii) rinnakkaiseen olemassaoloon liittyvien 
toimien mahdottomuus, joka aiheutuu 
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erityisistä maantieteellisistä olosuhteista 
(esimerkiksi hyvin pienet saaret, 
vuoristoalueet ja/tai luonnon kannalta 
erityisen arvokkaat alueet tai pieni 
kansallinen alue);
iii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista tiettyyn alueeseen tai alueen 
biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
tietoja;

Or. fr

Tarkistus 84
Dagmar Roth-Behrendt
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) jäsenvaltioiden esiin tuomat kyseisten 
toimien perusteet liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti
aiheutuviin ympäristö- tai 
terveysvaikutuksiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava oikeudellisesti kestävä mahdollisuus rajoittaa GMO:ien viljelyä 
alueellaan tai kieltää se. Siksi niiden sallitaan hyväksyvän kansallisia toimia syistä, jotka 
liittyvät ympäristöön, terveyteen tai muihin perusteltuihin seikkoihin, joita liittyy GMO:ien 
tarkoitukselliseen levittämiseen. Syyt voivat tuoda lisän tämän direktiivin C osan mukaisesti 
suoritettuun riskien arviointiin tai olla täysin riippumattomia siitä. Tämä riskien arviointi ei 
voi koskaan olla täysin tyhjentävä, kuten direktiivin 2001/18/EY liitteessä II vaaditaan.
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Tarkistus 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseisiin toimenpiteisiin on perustellut 
ja tarpeelliset yleiseen etuun liittyvät syyt, 
joilla on asianmukaiset perusteet, jotka
ovat suhteellisia ja syrjimättömiä ja jotka 
eivät liity GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai markkinoille 
saattamisesta mahdollisesti aiheutuvien 
kielteisten terveys- ja ympäristövaikutusten 
arviointiin;

Or. en

Tarkistus 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kyseisillä toimenpiteillä varmistetaan 
myös, että viljelijöiden ja kuluttajien 
valinnanvapautta kunnioitetaan 
asianmukaisesti; ja 

Or. en
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Tarkistus 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kyseisillä toimenpiteillä varmistetaan 
myös, että viljelijöiden ja kuluttajien 
valinnanvapautta kunnioitetaan 
asianmukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Olisi noudatettava viljelijöiden ja kuluttajien valinnanvapautta koskevaa perusperiaatetta, 
sillä näin varmistetaan, että toimenpiteet ovat suhteellisia, että kaikkien asianosaisten edut 
otetaan huomioon ja että GMO:ia viljelevillä alueilla käydään keskustelua asiasta.

Tarkistus 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimet eivät aiheuta kilpailun 
vääristymistä eri jäsenvaltioiden 
viljelijöiden välillä;

Or. fr
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Tarkistus 89
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimilla taataan, että viljelijöitä, jotka 
eivät halua viljellä geneettisesti 
muunnettuja organismeja, ei syrjitä;

Or. en

Tarkistus 90
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kun toimet koskevat unionissa jo 
hyväksyttyjä viljelykasveja, 
jäsenvaltioiden on taattava, ettei tällaisia 
viljelykasveja laillisesti viljeleville 
viljelijöille aiheudu tarpeetonta haittaa;
jäsenvaltioiden on erityisesti taattava, että 
tällaisilla viljelijöillä on riittävästä aikaa 
mukautua ja että heitä ei saateta 
takautuvasti ja ainakaan kahden vuoden 
kuluessa tällaisten toimien 
hyväksymisestä vastuuseen mistään 
lainsäädännön muuttumisen 
aiheuttamasta seikasta.

Or. en
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Tarkistus 91
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) kun toimet koskevat unionissa jo 
hyväksyttyjä viljelykasveja, 
jäsenvaltioiden on taattava, että 
geneettisesti muunnettuja organismeja 
viljelleillä viljelijöillä on riittävästi aikaa 
mukautua ja ettei heitä saateta vastuuseen 
takautuvasti;

Or. en

Tarkistus 92
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kun toimet koskevat unionissa jo 
hyväksyttyjä viljelykasveja, 
jäsenvaltioiden on taattava, että tällaisia 
viljelykasveja laillisesti viljelleillä 
viljelijöillä on riittävästi aikaa 
kasvukauden päättämiseen;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) toimilla pyritään tavoitteeseen, jota ei 
voida saavuttaa sellaisia toimia 
toteuttamalla, jotka liittyvät geneettisesti 
muunnettujen viljelykasvien 
rinnakkaiseen olemassaoloon perinteisten 
ja orgaanisten viljelykasvien kanssa; ja 

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet hyväksytään ja saatetaan 
kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös 
viljelijöiden, tietoon vähintään 12 
kuukautta ennen kasvukauden alkua;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään lisäämään viljelijöiden oikeusvarmuutta varmistamalla, ettei 
yleinen sääntely-ympäristö muutu liian lähellä kasvukauden alkua. Näin mahdollistetaan, että 
viljelijät voivat tilata siemenensä ilman taloudellisten menetysten riskiä sen vuoksi, että 
viljelykasvit, joita he aikoivat viljellä, yllättäen kiellettäisiin tai niitä rajoitettaisiin.
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Tarkistus 95
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimet saatetaan julkisesti tietoon 
vähintään 12 kuukautta ennen 
kasvukauden alkua;

Or. en

Tarkistus 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet hyväksytään ja saatetaan 
kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös 
viljelijöiden, tietoon vähintään kuusi 
kuukautta ennen kasvukauden alkua; ja 

Or. en

Tarkistus 97
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) toimenpiteet hyväksytään ja saatetaan 
kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös 
viljelijöiden, tietoon vähintään kuusi 
kuukautta ennen kasvukauden alkua;

Or. en

Tarkistus 98
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) toimet hyväksytään ja saatetaan 
kaikkien asianomaisten toimijoiden 
tietoon ennen kasvukauden alkua; 

Or. en

Tarkistus 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimenpiteiden osalta on suoritettu 
vaikutustenarviointi, jonka perusteella on 
osoitettu niiden välttämättömyys ja 
kohtuullisuus;

Or. fr
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Perustelu

Jotta voitaisiin vahvistaa jäsenvaltioiden hyväksymien sellaisten toimien oikeudellista 
validiutta, joilla rajoitetaan GMO:ien viljelyä tai kielletään sen, olisi suoritettava etukäteinen 
vaikutusten arviointi ehdotettujen toimien tarpeellisuuden ja suhteellisuuden osoittamiseksi.
WTO-kiistojen tapauksessa vaikutusten arviointi auttaisi puolustamaan hyväksyttyjä toimia.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimia edeltää komission suorittama 
täysi vaikutusten arviointi, jossa 
arvioidaan niiden mahdollisia 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 101
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) toimien yhteydessä kunnioitetaan 
paikallisia maatalouden oloja ja 
kehitystä;

Or. en
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Tarkistus 102
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimien yhteydessä kunnioitetaan 
paikallisia maatalouden ja kulttuurin 
perinteitä;

Or. en

Tarkistus 103
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) toimet eivät millään tavalla estä tai 
rajoita luvan saaneiden GMO:ien käyttöä 
muissa jäsenvaltioissa, jotka eivät halua 
rajoittaa tai kieltää niiden viljelyä;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) toimenpiteet on hyväksytty enintään 
kolmeksi vuodeksi, ja ne voidaan 
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tarvittaessa uusia sellaisen uuden 
vaikutustenarvioinnin loppuun 
saattamisen jälkeen, jonka perusteella on 
osoitettu niiden välttämättömyys ja 
suhteellisuus;

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat perussopimusten mukaisia. b) kyseiset toimenpiteet ovat unionin 
kansainvälisten velvoitteiden ja
perussopimusten ja etenkin 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat perussopimusten mukaisia. b) kyseiset toimenpiteet ovat 
perussopimusten ja etenkin 
suhteellisuusperiaatteen ja EU:n 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisia.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat perussopimusten mukaisia. b) ne ovat perussopimusten ja unionin 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisia.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 98/34/EY poiketen
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.”

Direktiivin 98/34/EY mukaisesti
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kolme
kuukautta ennen niiden hyväksymistä.”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
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Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 98/34/EY poiketen
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta
ennen niiden hyväksymistä.”

Direktiivin 98/34/EY mukaisesti
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kolme
kuukautta ennen niiden hyväksymistä.”

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimien koordinoinnin parantamiseksi erityisesti rinnakkaiseen 
olemassaoloon liittyvien toimien yhteydessä on tärkeää antaa riittävästi aikaa tietojen 
välittämiseksi muille jäsenvaltioille ja erityisesti sellaiseen valtioon rajoittuville 
jäsenvaltioille, jotka ovat tehneet kansallisen päätöksen jonkin GMO:n viljelyn kieltämisestä.

Tarkistus 110
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 98/34/EY poiketen
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.”

Direktiivin 98/34/EY mukaisesti
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kaksi
kuukautta ennen niiden hyväksymistä.”

Or. en

Tarkistus 111
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Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiivistä 98/34/EY poiketen 
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.”

Direktiivistä 98/34/EY poiketen 
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan nojalla, on 
annettava ne tiedoksi muille jäsenvaltioille 
ja komissiolle kuukautta ennen niiden 
hyväksymistä.”

Or. en

Perustelu

Sana "perusteltuja" ei ole tarpeen. Se on subjektiivinen ja voi rajoittaa jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia tarpeettomasti.

Tarkistus 112
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään artikla seuraavasti:
26 b a artikla
Siementen merkintäraja
Komissio asettaa GMO-jäämien 
merkintää tavanomaisiin siemeniin 
koskevat raja-arvot mahdollisimman 
alhaiselle tasolle, joka on 
käyttökelpoinen, kohtuullinen ja toimiva 
kaikkien taloudellisten toimijoiden 
kannalta."

Or. en
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Tarkistus 113
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään artikla seuraavasti:
26 b a artikla
Siementen merkintäraja
Komissio arvioi tarvetta asettaa GMO-
jäämien merkintää tavanomaisiin 
siemeniin koskevat raja-arvot 
mahdollisimman alhaiselle tasolle, joka 
on käyttökelpoinen, kohtuullinen ja 
toimiva kaikkien taloudellisten 
toimijoiden kannalta. Komissio antaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 ja liittää kertomukseensa 
tarvittaessa asiaa koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia."

Or. en

Tarkistus 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään artikla seuraavasti:
26 b a artikla
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Vastuuta koskevat vaatimukset
Jäsenvaltioiden on perustettava 
esimerkiksi vakuutusten avulla yleinen ja 
pakollinen taloudellista vastuuta ja 
rahallisia takuita koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin alan toimijoihin ja 
jonka avulla taataan, että saastuttaja 
maksaa tahattomista vaikutuksista tai 
vahingoista, joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta."

Or. en

Perustelu

Jos eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia viljelyä koskevia sääntöjä, on sitäkin tärkeämpää, 
että kullakin jäsenvaltiolla on toiminnassa tiukka järjestelmä sen takaamiseksi, että 
saastuttaja maksaa tahattomista vaikutuksista ja vahingoista. Toistaiseksi perinteisen ja 
orgaanisen viljelyn harjoittajia ei useinkaan suojella riittävästi mahdolliselta GMO:ien 
aiheuttamalta saastumiselta.


