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Amendement 10
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 11
Sandrine Bélier

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
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voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Dit voorstel heeft tal van tekortkomingen (zie de juridische adviezen van de Juridische Dienst 
van het EP en de Raad); dit is geen adequate reactie op de conclusies van de Raad uit 2008 
die volledig moeten worden uitgevoerd, en voorkomt besmetting van conventionele of 
organische gewassen niet.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in 
het milieu en tot intrekking van Richtlijn 
90/220/EEG van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders16 stellen 
een omvattend rechtskader vast voor de 
verlening van vergunningen voor genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), dat 
volledig van toepassing is op ggo's die in 
de gehele EU voor teeltdoeinden als zaad 
of ander teeltmateriaal worden gebruikt 
(hierna "ggo's voor de teelt" genoemd).

(1) Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in 
het milieu en tot intrekking van Richtlijn 
90/220/EEG van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders stellen 
overeenkomstig het voorzorgbeginsel een 
omvattend rechtskader vast voor de 
verlening van vergunningen voor genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo's), dat 
volledig van toepassing is op ggo's die in 
de gehele EU voor teeltdoeinden als zaad 
of ander teeltmateriaal worden gebruikt 
(hierna "ggo's voor de teelt" genoemd).

Or. en

Motivering

Volgens het Verdrag moet het optreden van de EU op milieugebied principieel van 
preventieve aard zijn. Wanneer aan een activiteit het risico van schade voor de menselijke 
gezondheid en het milieu kleeft, dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Amendement 14
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht, waarbij overeenkomstig bijlage 
II van Richtlijn 2001/18/EG rekening 
wordt gehouden met de directe en 
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leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

indirecte, onmiddellijk of vertraagd 
optredende effecten en de cumulatieve 
langetermijneffecten op de gezondheid 
van de mens en het milieu. Het doel van 
deze vergunningsprocedure is te zorgen 
voor een hoog niveau van bescherming van 
het leven en de gezondheid van de mensen, 
de gezondheid en het welzijn van de 
dieren, het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

Or. en

Amendement 15
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
beoordeling van de directe en indirecte 
korte- en langetermijnrisico's voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt.

Or. en
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Amendement 16
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele
beoordeling van de directe en indirecte 
risico's op korte en op lange termijn
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt.

Or. ro

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend 

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, en in te gaan op de ethische 
en maatschappelijke overwegingen van de 
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functioneren van de interne markt. burgers.

Or. en

Motivering

Respect voor de in een lidstaat erkende ethische beginselen is bijzonder belangrijk. Aangezien 
de rechtsgrond is gewijzigd in artikel 192 van het Verdrag, is vermelding van het doeltreffend 
functioneren van de interne markt overbodig.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Overeenkomstig de conclusies 
van de Raad Milieu van 4 december 2008 
moet deze risicobeoordeling worden 
versterkt, met name door beter rekening te 
houden met de regionale en lokale 
omstandigheden in het kader van de 
beoordeling door de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt. Hetzelfde hoge 
niveau van bescherming van gezondheid 
en milieu moet worden nagestreefd en 
gehandhaafd op het hele grondgebied van 
de Unie.
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Or. fr

Motivering

In de conclusies van de Raad Milieu van 4 december 2008 werd verzocht om een betere 
uitvoering van het bestaande wetgevingskader, met name door beter rekening te houden met 
de regionale en lokale omstandigheden. Het is belangrijk in gedachte te houden dat in het 
kader van de geharmoniseerde beoordeling op communautair niveau rekening met de risico's 
voor specifieke ecosystemen moet worden gehouden, om de consumenten en het milieu op het 
hele EU-grondgebied te beschermen.

Amendement 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Overeenkomstig de conclusies van 
de Milieuraad van 4 december 2008 dient 
de Commissie prioritair te zorgen voor de 
behoorlijke tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van Richtlijn 2001/18/EG, en 
met name van de voorschriften in bijlage 
II over de beoordeling van de 
milieurisico's. Totdat de bepalingen 
inzake de risicobeoordeling naar behoren 
worden toegepast, mag er geen 
vergunning worden afgegeven voor een 
nieuw genetische gemodificeerd ras.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2001/18/EG heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen bij 
de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu of bij het in de handel brengen van ggo's 
(artikel 1). Algemeen wordt aanvaard dat de beoordeling van de milieurisico's van ggo's moet 
worden verbeterd, bijv. met betrekking tot langetermijneffecten en niet-doelorganismen (zie 
bijv. conclusies van de Milieuraad van december 2008). Wanneer aan de lidstaten het recht 
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wordt toegekend om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken, is het alleen maar 
consequent om eerst te zorgen voor een behoorlijke toepassing van de bepalingen inzake de 
risicobeoordeling.

Amendement 20
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Commissie dient prioritair te 
zorgen voor uitvoering van de conclusies 
van de Milieuraad van 4 december 2008, 
namelijk een behoorlijke 
tenuitvoerlegging van de 
rechtsvoorschriften in bijlage II van 
Richtlijn 2001/18/EG over de 
risicobeoordeling van ggo's. De 
Commissie dient er in het bijzonder voor 
te zorgen dat de milieueffecten van 
genetisch gemodificeerde gewassen op 
lange termijn en hun potentiële effecten 
op niet-doelorganismen streng worden 
beoordeeld; da de kenmerken van de 
milieus waarin wordt geïntroduceerd, en 
de geografische gebieden waarin 
genetisch gemodificeerde planten mogen 
worden geteeld, naar behoren in 
aanmerking worden genomen; dat de 
potentiële milieugevolgen van 
veranderingen in het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen in verband 
met genetisch gemodificeerde gewassen 
die hiervoor tolerant zijn, worden 
beoordeeld; dat de wetenschappelijke 
bedenkingen van de lidstaten naar 
behoren in aanmerking worden genomen; 
dat er onafhankelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd naar de potentiële risico's van 
ggo's; dat de voor dit onderzoek 
noodzakelijke middelen beschikbaar 
worden gesteld; en dat onafhankelijke 
onderzoekers inzage wordt verleend in al 
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het relevante materiaal, met eerbiediging 
van de intellectuele-eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

Deze verordening ontslaat de Commissie niet van haar verantwoordelijkheid om zorg te 
dragen voor een behoorlijke tenuitvoerlegging van het EU-recht inzake de geharmoniseerde 
vergunningsprocedure uit hoofde van deel C van Richtlijn 2001/18/EG.

Amendement 21
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De aandacht moet worden 
gevestigd op punt 10 van de conclusies 
van de Milieuraad van 4 december 2008, 
waarin de EFSA en de lidstaten wordt 
verzocht te streven naar de vorming van 
een uitgebreid netwerk van 
wetenschappelijke organisaties die alle 
disciplines vertegenwoordigen, ook die 
welke zich bezighouden met ecologische 
vraagstukken, en dit te belasten met de 
beoordeling van de risico's in verband met 
de teelt of het gebruik van genetisch 
gemodificeerde planten in levensmiddelen 
en diervoeders overeenkomstig artikel 36 
van Verordening (EG) nr. 178/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden1, en 
zo een doeltreffende coördinatie en 
samenwerking tussen wetenschappers te 
waarborgen, en onderstreept het belang 
van onverkorte toepassing van artikel 30 
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van Verordening (EG) nr. 178/2002, 
waarin staat dat de EFSA de nodige 
waakzaamheid betracht om iedere 
mogelijke bron van verschillen tussen 
wetenschappelijke adviezen vroegtijdig te 
onderkennen, en samenwerkt met de 
lidstaten en nationale instanties om de 
wetenschappelijke geschilpunten op te 
lossen of toe te lichten.
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het voorzorgsbeginsel moet in het 
kader van deze verordening en bij de 
uitvoering ervan in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Volgens het Verdrag moet het optreden van de EU op milieugebied principieel van 
preventieve aard zijn. Wanneer aan een activiteit het risico van schade voor de menselijke 
gezondheid en het milieu kleeft, dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Zodra overeenkomstig het rechtskader 
van de EU voor ggo's een vergunning voor 
een ggo voor teeltdoeleinden is verleend en 
het ggo, wat betreft het ras dat in de handel 
moet worden gebracht, voldoet aan de 
voorschriften van de EU-wetgeving inzake 
het in de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, mogen de lidstaten het vrije 
verkeer daarvan op hun grondgebied niet
verbieden, beperken of verhinderen, 
behalve onder de in de EU-wetgeving 
omschreven voorwaarden.

(4) Zelfs wanneer overeenkomstig het 
rechtskader van de EU voor ggo's een 
vergunning voor een ggo voor 
teeltdoeleinden is verleend en het ggo, wat 
betreft het ras dat in de handel moet 
worden gebracht, voldoet aan de 
voorschriften van de EU-wetgeving inzake 
het in de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, dienen de lidstaten de 
mogelijkheid te hebben het vrije verkeer 
daarvan op hun grondgebied te verbieden, 
te beperken of te verhinderen, behalve 
onder de in de EU-wetgeving omschreven 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het vraagstuk van de teelt van ggo's ligt uiterst gevoelig en daarom moeten de lidstaten van 
het EU-acquis kunnen afwijken wanneer zij dat nodig achten.

Amendement 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit het onderzoek dat tot dusver is 
verricht, blijkt dat planten beschikken 
over verdedigingssystemen tegen de 
opname van exogeen genoom die 
horizontale genoverdracht voorkomen en 
dat deze onder andere uitschakeling en 
afbraak van exogene sequenties omvatten.

Or. es
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Amendement 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan de 
lidstaten op centraal of op regionaal en 
lokaal niveau bijzondere aandacht 
schenken. Kwesties in verband met het in 
de handel brengen en de invoer van ggo's
moeten op Unieniveau geregeld blijven 
om de interne markt in stand te houden. 
Aangezien de teelt een kwestie met een 
sterke lokale/regionale dimensie is, kan 
meer flexibiliteit in bepaalde gevallen 
noodzakelijk zijn. Die flexibiliteit mag 
echter geen negatieve gevolgen hebben 
voor de gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure. Overeenkomstig 
artikel 2, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de lidstaten daarom de 
mogelijkheid hebben om regels vast te 
stellen voor de daadwerkelijke teelt van 
ggo's op hun grondgebied nadat voor het 
ggo een wettelijke vergunning voor het in 
de handel brengen in de Unie is verleend, 
mits deze regels geen negatieve gevolgen 
hebben voor de vrijheid van verkeer en 
het vrij in de handel brengen van ggo-
producten en -zaden.

Or. fr

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de flexibiliteit die het nieuwe artikel 26 ter de lidstaten 
biedt niet tot ontregeling van de interne markt en van de gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure leidt.
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Amendement 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zonder de rol van de EFSA als risicobeoordelaar in twijfel te willen trekken, zij erop gewezen 
dat de milieu- en gezondheidsrisico's per regio kunnen verschillen. De lidstaten zijn beter 
toegerust om de effecten op verschillende ecosystemen te onderzoeken en beoordelen.
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Amendement 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 

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

wijziging van het vergunningensysteem 
van de Unie inzake ggo's. Dat 
vergunningensysteem dient de enige basis 
te blijven voor de wetenschappelijke 
beoordeling van gezondheids- en 
milieurisico's en moet fungeren naast de 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG, zoals gewijzigd bij deze 
verordening, moeten nemen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Maatregelen om besmetting te voorkomen moeten voor de lidstaten verplicht worden gesteld 
om ggo-vrije boeren en producenten te beschermen tegen besmetting met ggo's.
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Amendement 30
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
wijziging van het vergunningensysteem 

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

van de Unie inzake ggo's en ongeacht de 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG moeten nemen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden.

Or. en

Motivering

Houdt verband met amendement 7 van de rapporteur. De eventuele teelt van ggo's mag geen 
extra kosten voor exploitanten in de conventionele of biologische landbouw met zich 
meebrengen. Daarom moeten de lidstaten tot maatregelen om de aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te voorkomen, worden verplicht, terwijl deze maatregelen momenteel, met 
de huidige formulering van artikel 26 bis, facultatief zijn.

Amendement 32
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
wijziging van het vergunningensysteem 
van de Unie inzake ggo's en ongeacht de 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG mogen nemen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden. Deze 
handelsvrijheid van de lidstaten mag niet 
leiden tot verstoring van de mededinging 
tussen de landbouwers in verschillende 
lidstaten van de Unie en tussen de diverse 
teeltmethoden (biologisch, traditioneel, 
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ggo's en andere).

Or. de

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te 
geven bij het nemen van besluiten of zij 
ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
wijziging van het vergunningensysteem 
van de Unie inzake ggo's en ongeacht de 
maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG mogen nemen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te vermijden. Deze 
vrijheid die aan de lidstaten wordt 
verleend, mag niet leiden tot verstoring 
van de mededinging tussen de 
landbouwers in de diverse lidstaten.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vast te stellen voor het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan,
respectievelijk om de maatregelen die zij 
passend achten te wijzigen, in alle fasen 
van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de desbetreffende 
ggo's, op voorwaarde dat de maatregelen 
in kwestie ten minste twaalf maanden 
voor het begin van het teeltseizoen worden 
genomen en aan alle betrokken 
ondernemers, met inbegrip van de telers, 
bekend worden gemaakt. De maatregelen 
mogen de doelstelling van de 
harmonisering van de wetgeving van de 
lidstaten overeenkomstig Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 
1829/2003 niet in het gedrang brengen. 
De lidstaten moeten de bedoelde 
maatregelen ook kunnen vaststellen voor 
genetisch gemodificeerde rassen van zaad 
en teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking hebben op de teelt van 
ggo's en niet op het vrije verkeer en de 
invoer van genetisch gemodificeerd zaad 
en teeltmateriaal, als product of in 
producten, en de producten van de oogst 
daarvan. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten ggo's worden 
aangetroffen.

Or. fr

Motivering

Aangezien ggo's verschillende gevaren en voordelen voor verschillende regio's kunnen 
opleveren, moeten de nationale beperkingsmaatregelen gewasspecifiek zijn. Daarnaast mag 
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een nationaal besluit tot oplegging van een verbod niet het economische evenwicht van 
landbouwbedrijven verstoren. Landbouwers kunnen met verwerkende bedrijven contracten 
voor de levering van producten hebben ondertekend vóór de oplegging van het verbod en 
niet-uitvoering van deze contracten kan de financiën van een landbouwbedrijf ernstig 
schaden.

Amendement 35
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 
stellen om de teelt van ggo's van geval tot 
geval op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan te beperken of te verbieden, 
voor zover die maatregelen ten minste zes 
maanden voor het begin van het 
groeiseizoen worden genomen en aan alle 
betrokken ondernemers, met inbegrip van 
de telers, bekend worden gemaakt, 
respectievelijk om de maatregelen op door 
hen passend geachte wijze te wijzigen. Die 
maatregelen moeten berusten op andere 
gronden dan die welke zijn aangegeven in 
de geharmoniseerde EU-voorschriften die 
reeds voorzien in procedures om rekening 
te houden met de risico's die een ggo voor 
de teelt kan opleveren voor de gezondheid 
en het milieu. Dit moet ook gelden voor 
genetisch gemodificeerde rassen van zaad 
en teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking hebben op de teelt van 
ggo's en niet op het vrije verkeer en de 
invoer van genetisch gemodificeerd zaad 
en teeltmateriaal, als product of in 
producten, en de producten van de oogst 
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daarvan. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten GGO's worden 
aangetroffen.

Or. en

Amendement 36

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 
stellen voor het beperken of verbieden van 
de teelt van alle of bijzondere ggo's op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan 
respectievelijk om de maatregelen die zij 
passend achten te wijzigen, in alle fasen 
van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de desbetreffende 
ggo's. Het telen van gewassen houdt 
namelijk nauw verband met het 
bodemgebruik en de bescherming van 
fauna en flora, gebieden waarop de 
lidstaten nog steeds aanzienlijke 
bevoegdheden hebben. De nationale 
grondgebieden worden gekenmerkt door 
een grote verscheidenheid aan 
ecosystemen. Invloeden op deze 
ecosystemen, met name door eventuele 
veranderingen in landbouwpraktijken, 
kunnen ook gevolgen voor de gezondheid 
hebben. De lidstaten moeten de bedoelde 
maatregelen ook kunnen vaststellen voor 
genetisch gemodificeerde rassen van zaad 
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gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten GGO's worden 
aangetroffen.

en teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking hebben op de teelt van 
ggo's en niet op het vrije verkeer en de 
invoer van genetisch gemodificeerd zaad 
en teeltmateriaal, als product of in 
producten, en de producten van de oogst 
daarvan.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 4 van de rapporteur. De Commissie motiveert het beroep op 
subsidiariteit en op aanbevelingen met betrekking tot de kwestie van de co-existentie met de 
diversiteit van de landbouwpraktijken binnen en onder de lidstaten. De nationale 
grondgebieden worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan ecosystemen. 
Veranderingen in landbouwpraktijken als gevolg van de teelt van ggo's kunnen ook gevolgen 
voor de gezondheid hebben.

Amendement 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 



AM\861210NL.doc 25/82 PE460.799v02-00

NL

hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van andere redenen in verband met 
het openbare belang dan die welke zijn 
aangegeven in de geharmoniseerde EU-
voorschriften die reeds voorzien in 
procedures om rekening te houden met de 
risico's die een ggo voor de teelt voor de 
gezondheid en het milieu kan opleveren. 
Die maatregelen moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, en de artikelen 34 en 
36 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, alsook met de 
desbetreffende internationale 
verplichtingen van de Unie, met name in 
de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van redenen in verband met het 
openbare belang. Tot de door de lidstaten 
opgegeven redenen kan behoren dat 
rekening wordt gehouden met bijkomende 
milieu- of gezondheidseffecten naast 
degene die reeds gedekt zijn door de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in 
deel C van Richtlijn 2001/18/EG, en kan 
dus, althans gedeeltelijk, behoren dat 
rekening wordt gehouden met 
wetenschappelijke gegevens in verband 
met de centrale, lokale of regionale 
milieugevolgen voor de milieus waarin 
wordt geïntroduceerd, of dat er nog steeds 
wetenschappelijke onzekerheid heerst 
over de milieu- of gezondheidseffecten die 
tijdens de risicobeoordeling zijn 
onderzocht, of dat er geen of onvoldoende 
gegevens zijn over potentiële negatieve 
effecten. Die redenen kunnen ook te 
maken hebben met factoren die niet 
rechtstreeks verband houden met de 
risicobeoordeling, maar met het 
risicobeheer of ander nationaal beleid. De 
redenen die de lidstaten opgeven, kunnen 
ook o.a. zijn het risico dat bij onkruid of 
bij de doelorganismen resistentie ontstaat, 
het invasiepotentieel van de plant, het 
voorkomen van negatieve milieu- of 
gezondheidseffecten als gevolg van niet-
duurzame landbouwpraktijken of de 
bescherming en instandhouding van 
landbouwpraktijken om de duurzaamheid 
van ecosystemen te behouden. De 
bedoelde redenen kunnen ook onder meer 
te maken hebben met sociaaleconomische 
overwegingen, bijvoorbeeld de praktische 
haalbaarheid en de kosten van de 
maatregelen waarin in artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG is voorzien ter 
voorkoming van de onbedoelde 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten, de fragmentering van het 
grondgebied, veranderingen in de 
landbouwpraktijk in verband met de 
stelsels voor intellectuele eigendom of 
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doelstellingen in het kader van het sociale 
beleid, bijvoorbeeld het behoud van de 
diversiteit of het specifieke karakter van 
landbouwpraktijken. Die maatregelen 
moeten verder in overeenstemming zijn 
met de Verdragen, met name wat betreft 
het beginsel van non-discriminatie tussen 
nationale en niet-nationale producten, en 
de artikelen 34 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 

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

daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van redenen in verband met het 
openbare belang die een aanvulling 
vormen op of verschillend zijn van degene 
die al op grond van de geharmoniseerde 
voorschriften van de Unie zijn beoordeeld.
Tot de door de lidstaten opgegeven 
redenen kan behoren dat rekening wordt 
gehouden met bijkomende milieueffecten 
naast degene die reeds gedekt zijn door de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in 
deel C van Richtlijn 2001/18/EG, of 
andere legitieme punten, zoals: het 
ontbreken van of een gebrek aan 
adequate gegevens over de potentiële 
negatieve effecten van ggo's op de 
ecosystemen of de volksgezondheid in een 
lidstaat; het invasieve karakter of de 
persistentie van ggo-gewassen; redenen 
die te maken hebben met veranderingen 
in landbouwpraktijken in verband met de 
teelt van ggo's, met negatieve milieu- of 
gezondheidseffecten als gevolg; redenen 
die de instandhouding en ontwikkeling 
van landbouwpraktijken rechtvaardigen 
die productie en duurzaamheid van 
ecosystemen het best combineren, of de 
beschikbaarheid van alternatieven voor de 
teelt van ggo's waarvan de technische, 
economische en ecologische resultaten 
beter zijn. Die maatregelen moeten verder 
in overeenstemming zijn met de 
Verdragen, met name wat betreft het 
beginsel van non-discriminatie tussen 
nationale en niet-nationale producten, en 
de artikelen 34 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, alsook met de desbetreffende 
internationale verplichtingen van de Unie, 
met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Or. en

Motivering

Om rechtvaardigingen juridisch te onderbouwen, moeten de lidstaten het recht hebben het 
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verbod op of de beperking van de teelt van ggo's te rechtvaardigen met de potentiële milieu-
of gezondheidseffecten van de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu of het in de 
handel brengen van ggo's.

Amendement 39
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van redenen in verband met het 
openbare belang. Die maatregelen kunnen 
gebaseerd zijn op redenen die verband 
houden met de milieu- of 
gezondheidseffecten die een gevolg 
kunnen zijn van de doelbewuste 
introductie van ggo's in het milieu of het 
in de handel brengen van ggo's, en die 
een aanvulling vormen op die welke zijn 
onderzocht tijdens de risicobeoordeling 
uit hoofde van deel C van Richtlijn 
2001/18/EG, of die niet of niet adequaat 
zijn behandeld in het kader van die 
beoordeling. Voor nationale maatregelen 
kunnen o.a. de volgende redenen worden 
aangevoerd: het feit dat geen of 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 
over de potentiële negatieve effecten van 
ggo's op het milieu of de volksgezondheid 
in een lidstaat, of aanhoudende 
wetenschappelijke onzekerheid over 
mogelijke milieu- of gezondheidseffecten 
die zijn onderzocht tijdens de 
risicobeoordeling uit hoofde van deel C 
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van Richtlijn 2001/18/EG; het voorkomen 
van negatieve effecten op milieu en 
gezondheid als gevolg van 
landbouwpraktijken in verband met de 
teelt van ggo's; de bescherming van 
ecologisch duurzame landbouwpraktijken 
die de bodemvruchtbaarheid en de 
biodiversiteit verbeteren. De nationale 
maatregelen kunnen ook worden 
gebaseerd op andere legitieme 
bedenkingen inzake de potentiële 
gevolgen van de doelbewuste introductie 
van ggo's in het milieu of het in de handel 
brengen van ggo's. Die maatregelen 
moeten verder in overeenstemming zijn 
met de Verdragen, met name wat betreft 
het beginsel van non-discriminatie tussen 
nationale en niet-nationale producten, en 
de artikelen 34 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, alsook met de desbetreffende 
internationale verplichtingen van de Unie, 
met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten nationale maatregelen kunnen nemen om redenen die verband houden 
met milieu- of gezondheidseffecten of op andere legitieme gronden die te maken hebben met 
de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu, zodat die maatregelen juridisch 
onderbouwd zijn.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de verlening van vergunningen voor ggo's
mag het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van ggo's van geval tot geval
op hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van wetenschappelijk gefundeerde
redenen in verband met het openbare 
belang die verschillen van degene die al
zijn beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde EU-voorschriften die 
reeds voorzien in procedures om rekening 
te houden met de risico's die een ggo voor
de teelt voor de gezondheid en het milieu 
kan opleveren. Er moet eerst een 
impactstudie worden uitgevoerd om de 
noodzaak en de proportionaliteit van deze 
maatregelen aan te tonen. De bedoelde 
redenen moeten te maken hebben met 
factoren die verband houden met 
risicobeheer of ander nationaal beleid. De 
bedoelde maatregelen moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, en de artikelen 34 en 
36 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, alsook met de 
desbetreffende internationale 
verplichtingen van de Unie, met name in 
de context van de 
Wereldhandelsorganisatie. Bij de 
maatregelen moeten ook het 
proportionaliteitsbeginsel en de 
keuzevrijheid van landbouwers en 
consumenten worden geëerbiedigd. Om 
aan deze laatste vereiste te voldoen moet 
de periode waarin de door de lidstaten 
genomen maatregelen van kracht blijven, 
beperkt blijven tot drie jaar en mogen de 
maatregelen alleen kunnen worden 
verlengd, op voorwaarde dat een nieuwe 
effectbeoordeling is uitgevoerd waaruit 
blijkt dat zij nodig en proportioneel zijn. 
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De Commissie moet een beoordeling 
uitvoeren van de noodzaak om drempels 
voor de etikettering van ggo-sporen in 
conventionele zaden in te voeren, waarbij 
deze drempels moeten worden vastgesteld 
op de laagste waarden die voor alle 
economische actoren haalbaar, evenredig 
en functioneel zijn.

Or. fr

Motivering

Een besluit tot oplegging van een nationaal verbod moet gebaseerd zijn op andere soorten 
van beoordelingen dan degene die worden uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid. Elke andere aanpak komt neer op niet minder dan het opgeven van de 
interne markt, met de mogelijkheid van verschillende nationale interpretaties van dezelfde 
beoordeling die op EU-niveau is gevalideerd; nieuwe klachten bij de WTO zijn dan 
waarschijnlijk. Daarnaast lijken tolerantiedrempels onontkoombaar om de economische 
belangen van iedereen te beschermen en zo het beginsel van keuzevrijheid te eerbiedigen.

Amendement 41
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van andere redenen in verband met 
het openbare belang dan die welke zijn 
aangegeven in de geharmoniseerde EU-
voorschriften die reeds voorzien in 
procedures om rekening te houden met de 
risico's die een ggo voor de teelt voor de 

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

gezondheid en het milieu kan opleveren. 
Die maatregelen moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, en de artikelen 34 en 
36 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De teelt van gewassen houdt nauw 
verband met het bodemgebruik en 
bescherming van flora en fauna, gebieden 
waarop de lidstaten nog steeds belangrijke 
bevoegdheden bezitten; in aanmerking 
nemend dat nationale grondgebieden 
worden gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan ecosystemen en dat 
effecten op ecosystemen ook gevolgen 
voor de gezondheid kunnen hebben, dient 
aan de lidstaten het recht te worden 
toegekend de teelt van ggo's op hun 
grondgebied te beperken of te verbieden 
om redenen die te maken hebben met 
milieu- of gezondheidseffecten of op 
andere gronden die een aanvulling 
vormen op die welke zijn onderzocht 
tijdens de risicobeoordeling uit hoofde 
van deel C van Richtlijn 2001/18/EG, of 
die niet of onvoldoende zijn behandeld in 
het kader van die beoordeling.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben zorgen op het gebied van gezondheid of milieu 
als basis te gebruiken voor een eventueel nationaal ggo-verbod.

Amendement 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Door een lidstaat ingestelde 
teeltbeperkingen of –verboden voor 
bepaalde ggo's beletten of beperken op 
geen enkele wijze het gebruik van 
toegelaten ggo's door andere lidstaten.

Or. en

Amendement 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Nooit in de geschiedenis van de 
Europese landbouw heeft een 
landbouwgewas zich verspreid in of 
schade veroorzaakt aan het milieu of de 
ecosystemen hiervan, met uitzondering 
van schade als gevolg van het gebruik van 
de grond voor landbouwdoeleinden.

Or. es
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Amendement 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Nieuwe testtechnieken voor de 
beoordeling van het genetische risico 
hebben de mogelijkheid van horizontale 
genoverdracht van planten of dieren naar 
mensen uitgesloten, zodat het 
wetenschappelijke bewijs is geleverd dat 
landbouwgewassen niet vatbaar zijn voor 
genetische verspreiding en de 
voedselveiligheid is gegarandeerd. De
wetenschappelijke verklaring voor deze 
vaststellingen ligt in het feit dat alle 
gekende verteringssystemen specifiek zijn 
ontworpen voor het denatureren van 
bipolymeren (vetten, eiwitten, 
nucleïnezuren en koolhydraten) in 
monomeren (respectievelijk vetzuren, 
aminozuren, nucleotiden en suikers), met 
het oog op gebruik door het organisme.

Or. es

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om de teelt van ggo's op hun 
grondgebied te beperken of te verbieden 
om redenen die verband houden met de 
milieu- of gezondheidseffecten die een 
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grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

gevolg kunnen zijn van de doelbewuste 
introductie van ggo's in het milieu of het 
in de handel brengen van ggo's, of op 
andere legitieme gronden. Bovendien is 
een van de doelen van Richtlijn 98/34/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften, 
namelijk de Commissie in staat stellen de 
vaststelling van bindende rechtsbesluiten 
op EU-niveau te overwegen, niet gediend 
door de systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om de teelt van ggo's op hun 
grondgebied te beperken of te verbieden 
om redenen die verband houden met 
milieu- of gezondheidseffecten, of op 
andere legitieme gronden in verband met 
effecten die een gevolg kunnen zijn van de 
doelbewuste introductie van ggo's in het 
milieu, en die een aanvulling vormen op 
die welke zijn onderzocht tijdens de 
risicobeoordeling uit hoofde van deel C 
van Richtlijn 2001/18/EG, of die niet of 
onvoldoende zijn behandeld in het kader 
van die beoordeling. Bovendien is een van 
de doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
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deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben zorgen op het gebied van gezondheid of milieu 
als basis te gebruiken voor een eventueel nationaal ggo-verbod.

Amendement 48
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 

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

van ggo's gerelateerde factoren, voor 
zover deze factoren bij de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure buiten 
beschouwing zijn gebleven of niet in 
voldoende mate zijn behandeld. 
Bovendien is een van de doelen van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. en
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Amendement 49
Justas Vincas Paleckis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om de teelt van ggo's op hun 
grondgebied te beperken of te verbieden 
op grond van milieueffecten of andere 
legitieme factoren die bij de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure buiten 
beschouwing zijn gebleven. Bovendien is 
een van de doelen van Richtlijn 98/34/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften, 
namelijk de Commissie in staat stellen de 
vaststelling van bindende rechtsbesluiten 
op EU-niveau te overwegen, niet gediend 
door de systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
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lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om redenen aan te voeren die een 
aanvulling vormen op of verschillend zijn 
van een wetenschappelijke beoordeling 
van de gezondheids- en milieurisico's voor 
het verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied, of die bij de 
risicobeoordeling niet behoorlijk zijn 
behandeld. Bovendien is een van de doelen 
van Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
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van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 6 van de rapporteur.

Amendement 51
Rovana Plumb

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
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de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is.
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om redenen aan te voeren die 
complementair zijn aan of anders zijn dan 
wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is.
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. ro
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Amendement 52
Julie Girling

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de flexibiliteit aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren 
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's om de teelt 
van ggo's op hun grondgebied te beperken 
of te verbieden, teneinde het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
ggo's in de Unie te vergemakkelijken. 
Bovendien is een van de doelen van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is. 
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
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lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 53
Justas Vincas Paleckis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Wanneer de lidstaten bedenkingen 
op het gebied van gezondheid uiten, 
dienen de EFSA en de Commissie hierop 
in het kader van de bestaande wetgeving 
onverwijld en volledig in te gaan.

Or. en

Amendement 54
Justas Vincas Paleckis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het beperken of verbieden van de 
teelt van ggo's door lidstaten mag geen 
beletsel vormen voor 
biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen.
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Or. en

Amendement 55

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(-1) Artikel 22 wordt vervangen door:
"Artikel 22
Vrij verkeer
Onverminderd artikel 23 of artikel 26 ter 
mogen de lidstaten het in de handel 
brengen van ggo's, als product of in 
producten, die aan de eisen van deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden, 
beperken of verhinderen."

Or. en

Motivering

Artikel 22 mag het voor de lidstaten niet onmogelijk maken om overeenkomstig het nieuwe 
artikel 26 ter regels vast te stellen inzake de beperking van of een verbod op de teelt van ggo's 
op hun grondgebied.

Amendement 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(-1 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"4 bis. Onverminderd de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten mag de 
toegang tot materiaal dat nodig is voor 
onafhankelijk onderzoek naar potentiële 
risico's van ggo's, zoals zaad, niet worden 
beperkt of verhinderd."

Or. en

Motivering

De Milieuraad kwam in december 2008 tot de conclusie dat "onafhankelijke onderzoekers 
toegang moeten krijgen tot al het relevante materiaal, onder eerbiediging van de 
intellectuele-eigendomsrechten". Momenteel is het voor onafhankelijke onderzoekers vaak 
onmogelijk onderzoek te doen naar een ggo-ras, omdat de toegang tot het ggo-materiaal 
beperkt is en boeren worden verplicht geen ggo-materiaal voor onderzoeksdoeleinden door te 
geven. Om de lidstaten in staat te stellen na te gaan of een bepaald ggo-ras compatibel is met 
een specifiek milieu, mag de toegang tot het ggo-materiaal niet worden beperkt.

Amendement 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
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(- 1 ter) Artikel 26 bis, lid 1, komt als volgt 
te luiden:
"1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van GGO's in andere 
producten op hun grondgebied of op het 
grondgebied van andere lidstaten te 
voorkomen."

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 7 van de rapporteur. De eventuele teelt van ggo's mag geen extra 
kosten voor exploitanten in de conventionele of biologische landbouw met zich meebrengen. 
Daarom moeten de lidstaten tot maatregelen om de aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen, worden verplicht, terwijl deze maatregelen momenteel, met de 
huidige formulering van artikel 26 bis, facultatief zijn. Met dergelijke maatregelen moet ook 
besmetting in aangrenzende lidstaten worden voorkomen, met name in grensgebieden.

Amendement 58
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

Maatregelen tegen besmetting moeten voor de lidstaten verplicht worden gesteld om met 
name in grensgebieden tussen twee lidstaten besmetting te voorkomen.

Amendement 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Maatregelen om besmetting te voorkomen moeten voor de lidstaten verplicht worden gesteld 
om te voorkomen dat ggo-vrije boeren en levensmiddelenproducenten worden geconfronteerd 
met economische kosten als gevolg van nationale en grensoverschrijdende besmetting met 
ggo's. Momenteel voorziet artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG alleen in vrijwillige 
maatregelen om besmetting tegen te gaan, waardoor de lidstaten hun boeren en producenten 
zonder bescherming tegen ggo-besmetting kunnen laten zitten.

Amendement 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om besmetting van conventionele gewassen met ggo's te voorkomen, is het essentieel dat de 
lidstaten tot de nodige maatregelen worden verplicht. Voor de coëxistentie van ggo- en 
conventionele gewassen zijn in de EU minimumbufferzones nodig. De Commissie wordt 
daarom verzocht met een voorstel te komen om niet-doelbewuste besmetting op het 
grondgebied van een lidstaat of dat van naburige lidstaten te voorkomen.



PE460.799v02-00 50/82 AM\861210NL.doc

NL

Amendement 62
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
(-1 bis) Artikel 26 bis, lid 2, wordt 
vervangen door: 
"2. De Commissie dient een voorstel in 
tot vaststelling van minimumbufferzones 
tussen velden met ggo-gewassen en velden 
met conventionele (niet-ggo) gewassen, 
om niet-doelbewuste besmetting met ggo's 
op het grondgebied van een lidstaat of dat 
van naburige lidstaten te voorkomen."

Or. en

Motivering

Om besmetting van conventionele gewassen met ggo's te voorkomen, is het essentieel dat de 
lidstaten tot de nodige maatregelen worden verplicht. Voor de coëxistentie van ggo- en 
conventionele gewassen zijn in de EU minimumbufferzones nodig. De Commissie wordt 
daarom verzocht met een voorstel te komen om niet-doelbewuste besmetting op het 
grondgebied van een lidstaat of dat van naburige lidstaten te voorkomen.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Aangezien verschillende ggo-gewassen verschillende gevaren en voordelen voor 
verschillende regio's kunnen opleveren en de bestuiving niet voor alle gewassen op dezelfde 
wijze verloopt, moeten de nationale beperkingsmaatregelen gewasspecifiek zijn.

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 66
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 

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

of Verordening (EG) nr. 1829/2003 en 
bestaande uit genetisch gemodificeerde 
rassen die in de handel zijn gebracht 
overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving betreffende het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, op 
delen van hun grondgebied te beperken of 
te verbieden, mits:

Or. en

Amendement 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter a - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur. Het is niet juist om milieu- en 
gezondheidseffecten uit te sluiten als rechtvaardiging voor teeltbeperkingen.

Amendement 68
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Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) redenen die verband houden met 
milieu- of gezondheidseffecten die een 
gevolg kunnen zijn van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's, en die een aanvulling vormen 
op de milieu- of gezondheidseffecten die 
zijn onderzocht tijdens de 
risicobeoordeling uit hoofde van deel C 
van deze richtlijn, of die niet voldoende 
zijn behandeld in het kader van die 
beoordeling; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur. In de geharmoniseerde risicobeoordeling 
wordt wellicht niet naar alle mogelijke effecten van de teelt van ggo's in verschillende regio's 
en ecosystemen gekeken. De lidstaten zijn misschien beter toegerust om de milieu- of 
gezondheidsrisico's te beoordelen die op hun grondgebied bestaan.

Amendement 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

ii) aanhoudende wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de milieu- en 
gezondheidseffecten die zijn onderzocht 
tijdens de risicobeoordeling uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur. Wanneer er aanhoudende wetenschappelijke 
onzekerheid over risico's bestaat, moet het de lidstaten worden toegestaan de teelt van ggo's 
op hun grondgebied te beperken of te verbieden. 

Amendement 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) ii) het ontbreken van of een gebrek 
aan gegevens over de mogelijke negatieve 
effecten van de introductie van ggo's op 
het grondgebied, de biodiversiteit of de 
bevolking van de lidstaat; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur.
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Amendement 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) redenen die verband houden met het 
voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticideresistentie bij onkruid en 
ongedierte; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 5 van de rapporteur. De wetenschap erkent dat de teelt van ggo-
gewassen die voor onkruidbestrijdingsmiddelen tolerant zijn, resistentie bij onkruid 
bevordert. In de VS is aangetoond dat onkruid dat tegen bepaalde pesticiden resistent is 
geworden, zich over miljoenen hectare akkerland verspreidt. Daarom dient het de lidstaten te 
worden toegestaan de teelt van ggo's om die reden te beperken of te verbieden.

Amendement 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) redenen die verband houden met het 
invasieve karakter of de persistentie van 
een ggo-ras of met de mogelijkheid van 
kruising met binnenlandse gekweekte of 
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wilde planten; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 5 van de rapporteur. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben 
de teelt van planten te beperken of te verbieden wanneer zij uiterst problematisch zijn 
vanwege hun invasieve karakter, persistentie of eventuele kruising met binnenlandse planten 
(zoals raps).

Amendement 73

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) redenen die verband houden met het 
voorkomen van de negatieve milieu- en 
gezondheidseffecten van niet-duurzame 
landbouwpraktijken; of

Or. en

Motivering

De teelt van ggo's gaat aantoonbaar gepaard met bepaalde hoogst intensieve 
landbouwpraktijken, die kunnen leiden tot een toename van het pesticidegebruik, een verlies 
van biodiversiteit en bodemverslechtering. Daarom is het juist om redenen die verband 
houden met niet-duurzame landbouwpraktijken toe te voegen aan de lijst.

Amendement 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
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Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) redenen die verband houden met de 
bescherming en instandhouding van 
landbouwpraktijken waarmee de 
duurzaamheid van ecosystemen wordt 
gewaarborgd, en het behoud van bepaalde 
habitats en ecosystemen of bepaalde 
soorten natuurlijke en 
landschapskenmerken; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur, met opneming van voorstellen van de 
diensten van de Commissie.

Amendement 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii) andere redenen, o.a. veranderingen 
in de landbouwpraktijk, de 
bodembestemming, de ruimtelijke 
ordening, sociaaleconomische gevolgen of 
andere legitieme factoren;
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Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 8 van de rapporteur.

Amendement 76
Justas Vincas Paleckis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op

i) redenen die verband houden met 
milieueffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie of 
het in de handel brengen van ggo's, en die 
komen bovenop de milieueffecten die zijn 
onderzocht bij de beoordeling van het 
schadelijke effect op het milieu uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn;

ii) het ontbreken van of een gebrek aan 
adequate gegevens of de beschikbaarheid 
van uiterst tegenstrijdige gegevens over de 
mogelijke negatieve effecten van de 
introductie van ggo's op het milieu van 
een lidstaat, met inbegrip van de 
biodiversiteit; of
iii) andere redenen, o.a. veranderingen in 
de landbouwpraktijk, de 
bodembestemming, de ruimtelijke 
ordening, sociaaleconomische gevolgen of 
andere legitieme factoren;
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Or. en

Amendement 77
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op

i) redenen die verband houden met
milieueffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie 
of het in de handel brengen van ggo's, en 
die komen bovenop de milieueffecten die 
zijn onderzocht bij de beoordeling van het
schadelijke effect op het milieu uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn; of
ii) het ontbreken van of een gebrek aan 
gegevens over de mogelijke negatieve 
gevolgen van de introductie van ggo's voor 
het grondgebied van een lidstaat of de 
biodiversiteit in die lidstaat; of
iii) op andere redenen, bijvoorbeeld 
veranderingen in de landbouwpraktijk, de 
bodembestemming, de ruimtelijke 
ordening, de noodzaak de zuiverheid van 
zaad te garanderen, sociaaleconomische 
gevolgen of andere legitieme factoren;

Or. fr

Motivering

Invoeging in amendement 8 van de rapporteur. Het is van vitaal belang zaad tegen ggo-
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besmetting te beschermen en de lidstaten kunnen op legitieme wijze verwijzen naar de 
noodzaak de zuiverheid van zaad te garanderen voor sommige maatregelen die zij kunnen 
vaststellen, althans in sommige gebieden.

Amendement 78
Kriton Arsenis
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op

i) redenen die verband houden met 
milieueffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie of 
het in de handel brengen van ggo's, en die 
komen bovenop de milieueffecten die zijn 
onderzocht bij de beoordeling van het 
schadelijke effect op het milieu uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn; of

ii) het ontbreken van of een gebrek aan 
gegevens over de mogelijke negatieve 
gevolgen van de introductie van ggo's 
voor het grondgebied van een lidstaat of 
de biodiversiteit in die lidstaat; of
iii) andere redenen die verband houden 
met andere milieueffecten dan de in 
bovengenoemde beoordeling onderzochte, 
o.a. veranderingen in de 
landbouwpraktijk, de bodembestemming, 
de ruimtelijke ordening, 
sociaaleconomische gevolgen of andere 
relevante factoren;

Or. en
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Amendement 79
Dan Jørgensen
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
redenen die verband houden met de 
milieu- of gezondheidseffecten die 
kunnen worden veroorzaakt door de 
bewuste introductie of het in de handel 
brengen van ggo's, en die een aanvulling 
vormen op die welke zijn onderzocht 
tijdens de risicobeoordeling uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn, of die niet in 
aanmerking zijn genomen of niet 
voldoende zijn behandeld in het kader van 
die beoordeling. Voor nationale 
maatregelen kunnen o.a. de volgende 
redenen worden aangevoerd:
i) het feit dat geen of onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn over de 
potentiële negatieve effecten van ggo's op 
het milieu of de volksgezondheid in een 
lidstaat, of aanhoudende 
wetenschappelijke onzekerheid over 
mogelijke milieu- of gezondheidseffecten 
die zijn onderzocht tijdens de 
risicobeoordeling uit hoofde van deel C 
van deze richtlijn;
ii) het voorkomen van negatieve effecten 
op milieu en gezondheid als gevolg van 
landbouwpraktijken in verband met de 
teelt van ggo's;
iii) de bescherming van ecologisch 
duurzame landbouwpraktijken die de 
bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit 
verbeteren.
De nationale maatregelen kunnen ook 
worden gebaseerd op andere legitieme 
bedenkingen inzake de potentiële 
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gevolgen van de doelbewuste introductie 
of het in de handel brengen van ggo's.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten nationale maatregelen kunnen nemen om redenen die verband houden 
met milieu- of gezondheidseffecten of op andere legitieme gronden die te maken hebben met 
de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu, zodat die maatregelen juridisch 
onderbouwd zijn.

Amendement 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
redenen die verband houden met 
milieueffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie of 
het in de handel brengen van ggo's en die 
komen bovenop de milieueffecten die zijn 
onderzocht bij de beoordeling van het 
schadelijke effect op het milieu uit hoofde 
van deel C van deze richtlijn, of op andere 
legitieme factoren berusten, zoals:
i) het ontbreken van of een gebrek aan 
adequate gegevens over de potentiële 
negatieve effecten van ggo's op de 
ecosystemen of de volksgezondheid in een 
lidstaat;
ii) het invasieve karakter en de 
persistentie van ggo-gewassen;
iii) redenen die te maken hebben met 
veranderingen in landbouwpraktijken in 
verband met de teelt van ggo's, met 
negatieve milieu- of gezondheidseffecten 
als gevolg;
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iv) redenen die de instandhouding en 
ontwikkeling van landbouwpraktijken 
rechtvaardigen die productie en 
duurzaamheid van ecosystemen het best 
combineren, of de beschikbaarheid van 
alternatieven voor de teelt van ggo's 
waarvan de technische, economische en 
ecologische resultaten beter zijn;

Or. en

Motivering

Om rechtvaardigingen juridisch te onderbouwen, moeten de lidstaten het recht hebben het 
verbod op of de beperking van de teelt van ggo's te rechtvaardigen met de potentiële milieu-
of gezondheidseffecten van de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu of het in de 
handel brengen van ggo's.
Met name wetenschappelijke onzekerheid alsmede het invasieve karakter en de persistentie 
van ggo-gewassen die natuurlijke habitats overheersen, de biodiversiteit bedreigen en niet 
meer uit het milieu kunnen worden verwijderd, moeten als reden voor nationale maatregelen 
kunnen dienen.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
redenen die verband houden met de milieu-
of gezondheidseffecten die kunnen
worden veroorzaakt door de bewuste 
introductie van ggo's, of op andere 
legitieme factoren. Voor nationale 
maatregelen kunnen o.a. de volgende 
redenen worden aangevoerd:
- het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticideresistentie bij onkruid en 
ongedierte als gevolg van de doelbewuste 
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introductie van ggo's in het milieu;
- de bescherming van boeren tegen een 
grotere afhankelijkheid van 
ondernemingen die de octrooihouders zijn 
voor ggo-zaden en de overeenkomstige 
onkruidbestrijdingsmiddelen;
- het voorkomen van de door de 
doelbewuste introductie van ggo's 
veroorzaakte veranderingen in 
landbouwpraktijken, die negatieve 
effecten hebben op het milieu, de 
gezondheid of bestaande 
landbouwpraktijken die ecologisch 
duurzamer zijn;

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben zorgen op het gebied van gezondheid of milieu 
als basis te gebruiken voor een eventueel nationaal ggo-verbod.

Amendement 82
Kathleen Van Brempt
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

i) aanvullende milieuredenen die niet het 
voorwerp zijn geweest van een 
beoordeling krachtens deze richtlijn;
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ii) redenen die de instandhouding en 
ontwikkeling van landbouwpraktijken 
rechtvaardigen die productie optimaal 
combineren met aandacht voor de 
duurzaamheid van ecosystemen;
iii) redenen met betrekking tot het 
ontstaan van resistentie of invasieve 
planten;
iv) redenen die verband houden met de 
beschikbaarheid van alternatieven voor de 
teelt van ggo's waarvan de technische, 
economische en ecologische resultaten 
beter zijn;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn op 
wetenschappelijke wijze gebaseerd op 
andere redenen dan die welke verband 
houden met de in het kader van deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG uitgevoerde 
wetenschappelijke beoordeling van het 
schadelijke effect op de gezondheid en het 
milieu, dat kan worden veroorzaakt door de 
bewuste introductie of het in de handel 
brengen van ggo's;

deze maatregelen zijn verantwoord om de 
volgende redenen die verband houden met 
het nationale en/of regionale beleid:
i) de bescherming van de diversiteit van de 
gewassen;
ii) de onmogelijkheid 
coëxistentiemaatregelen te nemen als 
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gevolg van specifieke geografische 
omstandigheden (bijvoorbeeld op zeer 
kleine eilanden, in berggebieden en/of in 
gebieden met een hoge natuurwaarde, of 
als het nationale grondgebied klein is);
iii) het ontbreken van gegevens over de 
mogelijke negatieve gevolgen van de 
introductie van ggo's voor het 
grondgebied of de biodiversiteit van een 
regio;

Or. fr

Amendement 84
Dagmar Roth-Behrendt
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op door 
de lidstaten aangevoerde redenen die 
verband houden met de milieu- of 
gezondheidseffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie of 
het in de handel brengen van ggo's, of op 
andere legitieme factoren;

Or. en

Motivering

Aan de lidstaten moet een juridisch onderbouwd recht worden toegekend om de teelt van 
ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden. Daarom moet hun worden toegestaan 
nationale maatregelen te nemen om redenen die verband houden met milieu-, gezondheids- of 
andere legitieme bedenkingen bij de doelbewuste introductie van ggo's, als aanvulling op en 
onafhankelijk van de risicobeoordelingsprocedure als bepaald in deel C van deze richtlijn. 
Deze risicobeoordeling kan nooit uitputtend zijn, zoals voorgeschreven in bijlage II bij 
Richtlijn 2001/18/EG.
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Amendement 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
legitieme en noodzakelijke redenen, in het 
openbaar belang zijn, naar behoren 
gerechtvaardigd, evenredig en niet-
discriminerend en geen verband houden 
met de beoordeling van het schadelijke 
effect op de gezondheid en het milieu, dat 
kan worden veroorzaakt door de bewuste 
introductie of het in de handel brengen van 
ggo's;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) die maatregelen niet leiden tot 
verstoring van de mededinging tussen de 
landbouwers in de verschillende lidstaten; 

Or. fr



PE460.799v02-00 70/82 AM\861210NL.doc

NL

Amendement 89
Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) die maatregelen ervoor zorgen dat 
landbouwers die ggo's willen telen, niet 
worden gediscrimineerd;

Or. en

Amendement 90
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in gevallen waarin die maatregelen 
gewassen betreffen die al op Unieniveau 
zijn toegelaten, de lidstaten ervoor zorgen 
dat er geen onredelijke nadelen ontstaan 
voor landbouwers die die gewassen legaal 
hebben geteeld. De lidstaten zien er met 
name op toe dat de betrokken 
landbouwers voldoende aanpassingstijd 
hebben en dat zij gedurende ten minste 
twee jaar na de goedkeuring van die 
maatregelen niet met terugwerkende 
kracht aansprakelijk worden gesteld voor 
enig aspect dat voorvloeit uit de 
wetswijziging.
.

Or. en
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Amendement 91
Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) in gevallen waarin die maatregelen 
gewassen betreffen die al op Unieniveau 
zijn toegelaten, de lidstaten ervoor zorgen 
dat landbouwers die ggo's hebben geteeld, 
voldoende aanpassingstijd hebben en niet 
met terugwerkende kracht aansprakelijk 
kunnen worden gesteld;

Or. en

Amendement 92
Justas Vincas Paleckis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in gevallen waarin die maatregelen 
gewassen betreffen die al op Unieniveau 
zijn toegelaten, de lidstaten ervoor zorgen 
dat landbouwers die die gewassen legaal 
hebben geteeld, voldoende tijd hebben om 
het groeiseizoen te beëindigen;

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) met die maatregelen een doel wordt 
nagestreefd dat niet kan worden bereikt 
door uitvoering van maatregelen 
betreffende het naast elkaar voorkomen 
van genetisch gemodificeerde gewassen 
enerzijds en conventionele en organische 
gewassen anderzijds; en

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de rechtszekerheid voor boeren te vergroten door te 
waarborgen dat het algemene regelgevingskader niet al te kort voor het begin van het 
groeiseizoen kan veranderen. Zo kunnen de landbouwers hun zaden bestellen en hun velden 
klaarmaken zonder het risico te lopen economische verliezen te lijden door een onverwacht 
verbod op of een onverwachte beperking voor de gewassen die zij wilden verbouwen.
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Amendement 95
Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) die maatregelen ten minste 
twaalf maanden voor het begin van het 
groeiseizoen bekend worden gemaakt;

Or. en

Amendement 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) die maatregelen ten minste zes 
maanden voor het begin van het 
groeiseizoen worden genomen en aan alle 
betrokken ondernemers, met inbegrip van 
de telers, bekend worden gemaakt; en

Or. en

Amendement 97
Julie Girling

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

a bis) die maatregelen ten minste zes 
maanden voor het begin van het 
groeiseizoen worden genomen en aan alle 
betrokken ondernemers, met inbegrip van 
de telers, bekend worden gemaakt;

Or. en

Amendement 98
Justas Vincas Paleckis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) die maatregelen vóór het begin van 
het groeiseizoen worden genomen en aan 
alle betrokken ondernemers bekend 
worden gemaakt; 

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) die maatregelen eerst voorwerp 
zijn geweest van een impactstudie waaruit 
de noodzaak en proportionaliteit van die 
maatregelen duidelijk is gebleken;
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Or. fr

Motivering

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) die maatregelen worden 
voorafgegaan door een volledige, door de 
Commissie uit te voeren effectbeoordeling 
waarin hun potentiële effecten worden 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 101
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) met die maatregelen de lokale 
landbouwomstandigheden en 
-ontwikkelingen worden geëerbiedigd;

Or. en
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Amendement 102
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) met die maatregelen de lokale 
culturele en landbouwtradities worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 103
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) die maatregelen op geen enkele 
wijze het gebruik van toegelaten ggo's 
door andere lidstaten beletten of beperken 
die de teelt ervan niet willen beperken of 
verbieden;

Or. en

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

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

a quinquies) die maatregelen worden 
genomen voor maximum drie jaar en in 
voorkomend geval kunnen worden 
verlengd na de voltooiing van een nieuwe 
effectbeoordeling die de noodzaak en 
proportionaliteit daarvan aantoont; 

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

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

Or. en

Amendement 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen en met de internationale 
verplichtingen van de Unie.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze drie maanden
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Or. en
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Amendement 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze drie maanden
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Or. fr

Motivering

Om de coördinatie van de genomen maatregelen tussen de lidstaten te verbeteren, met name 
wat coëxistentiemaatregelen betreft, is het belangrijk dat voldoende tijd wordt gelaten om de
andere lidstaten te informeren, met name degene die grenzen aan een land dat een nationaal 
besluit heeft genomen om de teelt van een ggo te verbieden.

Amendement 110
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 

Overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze twee 
maanden vóór de vaststelling daarvan ter 
informatie mee aan de andere lidstaten en 
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Commissie." de Commissie."

Or. en

Amendement 111

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand 
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn 
maatregelen uit hoofde van dit artikel te 
nemen deze één maand vóór de vaststelling 
daarvan ter informatie mee aan de andere 
lidstaten en de Commissie."

Or. en

Motivering

De woorden "met redenen omklede" zijn onnodig. Deze bepaling is subjectief en kan de 
mogelijkheden van de lidstaten onnodig beperken.

Amendement 112
Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
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"Artikel 26 ter bis
Drempelwaarden voor zaaigoed
De Commissie stelt drempelwaarden voor 
de etikettering van ggo-sporen in 
conventionele zaden vast op het laagste 
niveau dat voor alle economische actoren 
haalbaar, evenredig en functioneel is."

Or. en

Amendement 113
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 26 ter bis
Drempelwaarden voor zaaigoed
De Commissie beoordeelt de noodzaak 
van vaststelling van drempelwaarden voor 
de etikettering van ggo-sporen in 
conventionele zaden op het laagste niveau 
dat voor alle economische actoren 
haalbaar, evenredig en functioneel is. 
Uiterlijk op 31 december 2012 dient zij bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in, indien noodzakelijk vergezeld 
van de nodige wetgevingsvoorstellen."

Or. en

Amendement 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-
Fractie
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 26 ter bis
Aansprakelijkheidsvereisten
De lidstaten stellen een algemene, 
wettelijk verplichte financiële 
aansprakelijkheids- en garantieregeling, 
bijvoorbeeld via een verzekering, vast die 
voor alle bedrijfsexploitanten geldt en 
waarborgt dat de vervuiler betaalt voor 
onbedoelde effecten en schade die kunnen 
optreden als gevolg van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's."

Or. en

Motivering

Als er in de lidstaten uiteenlopende teeltvoorschriften gelden, is het nog belangrijker dat in 
elke lidstaat een strenge regeling bestaat om te garanderen dat de vervuiler betaalt voor 
onbedoelde effecten en schade. Op dit moment zijn conventionele en bioboeren vaak niet 
adequaat beschermd tegen eventuele besmetting met ggo's.


