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Ændringsforslag 1
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og artikel 291, stk. 3,

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre tilladelsesproceduren for GMO'er er det nødvendigt at ændre 
forordning nr. 182/2011, som er baseret på artikel 291, stk. 3.

Ændringsforslag 2
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) opfordrer Kommissionen til inden for 
et halvt år efter vedtagelsen af sin 
afgørelse at forelægge et 
lovgivningsmæssigt forslag, der 
begrænser eller forbyder anvendelsen af 
GM-fødevarer og -foder på EU- eller 
medlemsstatsniveau, som er i 
overensstemmelse med EU-retten og med 
Den Europæiske Unions internationale 
forpligtelser, og som indeholder rationelle 
og praktiske bestemmelser; 

Or. hu
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Ændringsforslag 3
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde forslag om at øge den 
europæiske foderproduktion og til 
hurtigst muligt at bringe den alvorlige 
situation med manglende selvforsyning 
med foder i Europa til ophør; mener, at 
Kommissionen senest bør forelægge disse 
forslag som led i midtvejsevalueringen af 
den fælles landbrugspolitik;

Or. hu

Ændringsforslag 4
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved både direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003 er der 
fastlagt en centraliseret procedure på EU-
plan, i henhold til hvilken Kommissionen 
har beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesafgørelser om 
imødekommelse af eller afslag på 
ansøgninger om tilladelse af GMO'er og 
GM-fødevarer og -foder på grundlag af en 
vurdering af de potentielle risici, som de(t) 
ville kunne udgøre for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for miljøet. Det følger 
desuden af forordning (EF) nr. 1829/2003, 
at der kan tages hensyn til andre legitime 
forhold, hvis det er relevant.

(2) Ved både direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003 er der 
fastlagt en centraliseret procedure på EU-
plan, i henhold til hvilken Kommissionen 
har beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesafgørelser om 
imødekommelse af eller afslag på 
ansøgninger om tilladelse af GMO'er og 
GM-fødevarer og -foder på grundlag af en 
vurdering af de potentielle risici, som de(t) 
ville kunne udgøre for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for miljøet. Såvel 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som 
forordning nr. 178/2002 kræver, at 
Kommissionen tager hensyn til andre 
legitime forhold, når den forelægger et 
udkast til afgørelse.
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Or. en

Ændringsforslag 5
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 
i fødevarer og foder er et emne, der deler 
vandene i medlemsstaterne, og dette 
afspejles i den beslutningsproces, der 
ligger til grund for tilladelse af GMO'er og 
GM-fødevarer og -foder. Af 
afstemningsresultaterne i 
udvalget/komitéen eller Rådet, siden 
forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte 
at finde anvendelse, fremgår det, at der 
aldrig har været kvalificeret flertal hverken 
for eller imod tilladelse af disse produkter. 
Tilladelserne er derfor blevet vedtaget af 
Kommissionen i slutningen af proceduren i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning uden en positiv udtalelse fra det 
udvalg, hvori medlemsstaterne er 
repræsenteret.

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 
i fødevarer og foder er et emne, der deler 
vandene i medlemsstaterne, og dette 
afspejles i den beslutningsproces, der 
ligger til grund for tilladelse af GMO'er til 
dyrkning og af GM-fødevarer og -foder. 
Af afstemningsresultaterne i 
udvalget/komitéen eller Rådet fremgår det, 
at der aldrig har været kvalificeret flertal 
hverken for eller imod tilladelse af disse 
produkter. Tilladelserne er indtil videre 
blevet vedtaget af Kommissionen i 
slutningen af proceduren uden en positiv 
udtalelse fra det udvalg, hvori 
medlemsstaterne er repræsenteret. 
Eftersom dette område er meget følsomt 
for EU-borgerne, har Kommissionen 
imidlertid behov for en klar angivelse af, 
hvordan den skal handle i sådanne sager. 
Det er derfor nødvendigt, at forordning 
nr. 182/2011 ændres i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 6
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 
GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 
forbyde, begrænse eller forhindre den frie 
handel med det pågældende produkt på 
deres område, undtagen i 
overensstemmelse med strenge krav 
fastsat i EU-retten, herunder krav om 
fremlæggelse af dokumentation for en 
alvorlig sundheds- eller miljørisiko. Nogle 
medlemsstater har tyet til anvendelse af de 
beskyttelsesklausuler og 
beredskabsforanstaltninger, der er 
omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 
direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 
medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 
kræves, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 
vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 
foranstaltninger er blevet anfægtet ved 
nationale retter eller ved EU-Domstolen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 
GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 
GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 
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forbyde, begrænse eller forhindre den frie 
handel med det pågældende produkt på 
deres område, undtagen i 
overensstemmelse med strenge krav 
fastsat i EU-retten, herunder krav om 
fremlæggelse af dokumentation for en 
alvorlig sundheds- eller miljørisiko. Nogle 
medlemsstater har tyet til anvendelse af de 
beskyttelsesklausuler og 
beredskabsforanstaltninger, der er 
omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 
direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 
medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 
kræves, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 
vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 
foranstaltninger er blevet anfægtet ved 
nationale retter eller ved EU-Domstolen.

forbyde, begrænse eller forhindre den frie 
handel med det pågældende produkt på 
deres område.

Or. fr

Ændringsforslag 8
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne situation ændrede sig for nylig 
for så vidt angår GMO'er til dyrkning 
med vedtagelsen den 13. marts 2015 af 
direktiv (EU) 2015/41214, som ændrede 
direktiv 2001/18/EF, således at 
medlemsstaterne fik mulighed for at 
begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på deres område. Formålet med 
de nye bestemmelser er primært at gøre 
det muligt for medlemsstaterne at beslutte, 

udgår
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hvorvidt de ønsker at tillade dyrkning af 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker den risikovurdering, der er en 
del af EU-tilladelsesordningen for 
GMO'er. Ændringerne havde til formål at 
sikre mere forudsigelighed for 
virksomhederne og begrænse 
medlemsstaternes anvendelse af de 
beskyttelsesklausuler, der er omhandlet i 
artikel 23 i direktiv 2001/18/EF og artikel 
34 i forordning (EF) nr. 1829/2003. Det 
var desuden forventningen, at disse 
ændringer ville have en positiv
indvirkning på beslutningsprocessen for 
tilladelse af GMO'er til dyrkning.

__________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 
ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 
angår medlemsstaternes mulighed for at 
begrænse eller forbyde dyrkning af 
genetisk modificerede organismer 
(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 
13.3.2015, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 9
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De forhold, der lå til grund for 
ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 
direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 
GMO'er til dyrkning, er også relevante for 
andre GMO'er og GM-fødevarer og -
foder, som er omfattet af forordning (EF) 
nr. 1829/2003. Det forholder sig nemlig 
sådan, at resultatet af afstemningen om 

udgår
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gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 
produkter, der er omfattet af forordning 
(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er 
bestemt til dyrkning, i udvalget/komitéen 
eller i Rådet altid er "ingen udtalelse" 
(dvs. der er ikke kvalificeret flertal 
hverken for eller imod udkastet til 
afgørelse), og der er også medlemsstater, 
hvor det er forbudt at anvende disse 
produkter. På denne baggrund bør 
forordning (EF) nr. 1829/2003 ændres, så 
medlemsstaterne får mulighed for at 
begrænse eller forbyde anvendelse af 
GMO'er og GM-fødevarer og -foder på 
hele eller dele af deres område af 
tvingende grunde, som er forenelige med 
EU-retten, og som ikke vedrører risici for 
menneskers og dyrs sundhed eller for 
miljøet, idet disse allerede er vurderet på 
EU-plan i henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003. Denne mulighed bør ikke 
gælde for GMO'er til dyrkning, som 
allerede er omfattet af de ændringer, der 
er foretaget i direktiv 2001/18/EF ved 
direktiv (EU) 2015/412.

Or. en

Ændringsforslag 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De forhold, der lå til grund for 
ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 
direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 
GMO'er til dyrkning, er også relevante for 
andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 
som er omfattet af forordning (EF) nr. 
1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 
at resultatet af afstemningen om 
gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 
produkter, der er omfattet af forordning 
(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 

(7) De forhold, der lå til grund for 
ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 
direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 
GMO'er til dyrkning, er også relevante for 
andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 
som er omfattet af forordning (EF) nr. 
1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 
at resultatet af afstemningen om 
gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 
produkter, der er omfattet af forordning 
(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 



PE565.017v01-00 10/23 AM\1069323DA.doc

DA

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 
Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 
ikke kvalificeret flertal hverken for eller 
imod udkastet til afgørelse), og der er også 
medlemsstater, hvor det er forbudt at 
anvende disse produkter. På denne 
baggrund bør forordning (EF) nr. 
1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 
mulighed for at begrænse eller forbyde 
anvendelse af GMO'er og GM-fødevarer 
og -foder på hele eller dele af deres område 
af tvingende grunde, som er forenelige med 
EU-retten, og som ikke vedrører risici for 
menneskers og dyrs sundhed eller for 
miljøet, idet disse allerede er vurderet på 
EU-plan i henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003. Denne mulighed bør ikke 
gælde for GMO'er til dyrkning, som 
allerede er omfattet af de ændringer, der 
er foretaget i direktiv 2001/18/EF ved 
direktiv (EU) 2015/412.

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 
Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 
ikke kvalificeret flertal hverken for eller 
imod udkastet til afgørelse), og der er også 
medlemsstater, hvor det er forbudt at 
anvende disse produkter. På denne 
baggrund bør forordning (EF) nr. 
1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 
mulighed for at begrænse eller forbyde 
anvendelse af GMO'er og GM-fødevarer 
og -foder på hele eller dele af deres område 
på grundlag af den nationale lovgivning i 
den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 11
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 
mulighed for at vedtage foranstaltninger, 
der begrænser eller forbyder anvendelse 
på hele eller dele af deres område af en 
GMO eller en GM-fødevare/et GM-
foderstof eller af en gruppe af GMO'er 
eller GM-fødevarer/GM-foder, efter at 
denne/dette er blevet tilladt, forudsat at de 
pågældende foranstaltninger er 
begrundede og baseret på tvingende 
grunde i overensstemmelse med EU-retten 
og er i tråd med principperne om 

udgår
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proportionalitet og 
ikkeforskelsbehandling mellem nationale 
og ikkenationale produkter samt artikel 
34, artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 12
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 
handel med eller import af — genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 13
Tibor Szanyi

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 
handel med eller import af — genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 
handel med eller import af — genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 15
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til denne forordning, 
bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 
handel med eller import af — genetisk 
modificerede fødevarer og foderstoffer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det niveau for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og af 
miljøet, som opnås med den 
tilladelsesprocedure, der er fastlagt ved 
forordning (EF) nr. 1829/2003, 

udgår
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forudsætter en ensartet videnskabelig 
vurdering i hele Unionen, og der bør ikke 
ændres ved denne situation med 
nærværende forordning. For at undgå 
indgriben i de beføjelser, der tildeles de 
ansvarlige for henholdsvis 
risikovurderingen og risikostyringen i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 
ikke kunne basere sig på hensyn, der 
vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 
disse bør behandles efter den procedure, 
der allerede er fastlagt ved forordning 
(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 
og 34.

Or. fr

Ændringsforslag 17
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det niveau for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og af 
miljøet, som opnås med den 
tilladelsesprocedure, der er fastlagt ved 
forordning (EF) nr. 1829/2003, 
forudsætter en ensartet videnskabelig 
vurdering i hele Unionen, og der bør ikke 
ændres ved denne situation med 
nærværende forordning. For at undgå 
indgriben i de beføjelser, der tildeles de 
ansvarlige for henholdsvis 
risikovurderingen og risikostyringen i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 
ikke kunne basere sig på hensyn, der 
vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 
disse bør behandles efter den procedure, 
der allerede er fastlagt ved forordning 

udgår
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(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 
og 34.

Or. en

Ændringsforslag 18
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til 
nærværende forordning bør være 
underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan med 
henblik på det indre markeds funktion. På 
baggrund af det kontrol- og 
informationsniveau, der sikres med denne 
forordning, er det ikke nødvendigt også at 
fastsætte bestemmelser om anvendelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF15. Det følger af de ændringer, 
der foretages i forordning (EF) nr. 
1829/2003 ved nærværende forordning, at 
medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 
forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-
fødevarer og -foder på hele eller dele af 
deres område for hele tilladelsens 
varighed, forudsat at en fastlagt 
standstillperiode, hvori Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater har haft lejlighed 
til at fremsætte bemærkninger til de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet. 
Den pågældende medlemsstat bør derfor 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 3 måneder inden 
vedtagelsen af dem for at give 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater lejlighed til at fremsætte 
bemærkninger, og den bør afstå fra at 
vedtage og gennemføre de pågældende 

udgår
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foranstaltninger i denne periode. Efter 
udløbet af den fastlagte standstillperiode 
bør medlemsstaten kunne vedtage 
foranstaltningerne, enten i den 
oprindeligt foreslåede form eller som 
ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens eller medlemsstaternes 
bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at meddele Kommissionen 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, inden det produkt, 
foranstaltningerne vedrører, er blevet 
tilladt, således at begrænsningen eller 
forbuddet får virkning den dag, EU-
tilladelsen træder i kraft.

__________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 19
Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til nærværende 
forordning bør være underlagt en kontrol-
og oplysningsprocedure på EU-plan med 
henblik på det indre markeds funktion. På 
baggrund af det kontrol- og 
informationsniveau, der sikres med denne 
forordning, er det ikke nødvendigt også at 
fastsætte bestemmelser om anvendelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF15. Det følger af de ændringer, der 
foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 
ved nærværende forordning, at 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til nærværende 
forordning bør være underlagt en kontrol-
og oplysningsprocedure på EU-plan med 
henblik på det indre markeds funktion. På 
baggrund af det kontrol- og 
informationsniveau, der sikres med denne 
forordning, er det ikke nødvendigt også at 
fastsætte bestemmelser om anvendelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF15. Det følger af de ændringer, der 
foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 
ved nærværende forordning, at 
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medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 
forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-
fødevarer og -foder på hele eller dele af 
deres område for hele tilladelsens varighed, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 
hvori Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater har haft lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger til de foreslåede 
foranstaltninger, er udløbet. Den 
pågældende medlemsstat bør derfor 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 3 måneder inden 
vedtagelsen af dem for at give 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
den bør afstå fra at vedtage og 
gennemføre de pågældende 
foranstaltninger i denne periode. Efter 
udløbet af den fastlagte standstillperiode 
bør medlemsstaten kunne vedtage 
foranstaltningerne, enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til Kommissionens eller 
medlemsstaternes bemærkninger. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
meddele Kommissionen foranstaltninger i 
henhold til denne forordning, inden det 
produkt, foranstaltningerne vedrører, er 
blevet tilladt, således at begrænsningen 
eller forbuddet får virkning den dag, EU-
tilladelsen træder i kraft.

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 
forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-
fødevarer og -foder på hele eller dele af 
deres område for hele tilladelsens varighed, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 
hvori Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater har haft lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger til de foreslåede 
foranstaltninger, er udløbet. Den 
pågældende medlemsstat bør derfor 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 3 måneder inden 
vedtagelsen af dem for at give 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten kunne 
vedtage foranstaltningerne, enten i den 
oprindeligt foreslåede form eller som 
ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens eller medlemsstaternes 
bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at meddele Kommissionen 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, inden det produkt, 
foranstaltningerne vedrører, er blevet 
tilladt, således at begrænsningen eller 
forbuddet får virkning den dag, EU-
tilladelsen træder i kraft.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

Or. it

Ændringsforslag 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I tilfælde, hvor et produkt lovligt blev
anvendt, inden en medlemsstat vedtog 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, bør virksomhederne 
indrømmes en tilstrækkelig frist til at 
udfase produktet fra markedet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 21
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I tilfælde, hvor et produkt lovligt blev 
anvendt, inden en medlemsstat vedtog 
foranstaltninger i henhold til denne 
forordning, bør virksomhederne 
indrømmes en tilstrækkelig frist til at 
udfase produktet fra markedet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Foranstaltninger vedtaget i henhold 
til denne forordning, som begrænser eller 

udgår



PE565.017v01-00 18/23 AM\1069323DA.doc

DA

forbyder anvendelse af GMO'er eller GM-
fødevarer og -foder, bør ikke berøre 
anvendelsen af disse produkter eller af 
produkter, der er et resultat af indtagelsen 
heraf, i andre medlemsstater. Dertil 
kommer, at denne forordning og de 
nationale foranstaltninger, der vedtages i 
medfør heraf, ikke bør tilsidesætte krav i 
EU-retten vedrørende utilsigtet og 
tilfældig forekomst af GM-materiale i 
andre produkter og ikke bør berøre 
markedsføring og anvendelse af 
produkter, der opfylder disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Foranstaltninger vedtaget i henhold 
til denne forordning, som begrænser eller 
forbyder anvendelse af GMO'er eller GM-
fødevarer og -foder, bør ikke berøre 
anvendelsen af disse produkter eller af 
produkter, der er et resultat af indtagelsen 
heraf, i andre medlemsstater. Dertil 
kommer, at denne forordning og de 
nationale foranstaltninger, der vedtages i 
medfør heraf, ikke bør tilsidesætte krav i 
EU-retten vedrørende utilsigtet og tilfældig 
forekomst af GM-materiale i andre 
produkter og ikke bør berøre 
markedsføring og anvendelse af produkter, 
der opfylder disse krav.

(13) Denne forordning og de nationale 
foranstaltninger, der vedtages i medfør
heraf, bør ikke tilsidesætte krav i EU-retten 
vedrørende utilsigtet og tilfældig forekomst 
af GM-materiale i andre produkter og bør
ikke berøre markedsføring og anvendelse 
af produkter, der opfylder disse krav.

Or. fr

Ændringsforslag 24
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
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Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1829/2003 bør 
ændres i overensstemmelse hermed —

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 26
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forordning (EF) nr. 1829/2003 indsættes 
følgende som artikel 34a:

Forordning (EF) nr. 182/2011 ændres som 
følger:

1) Følgende indsættes som betragtning 
11a:

(11a) Området for GMO-tilladelser, 
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uanset om det er ved hjælp af direktiv nr. 
2001/18 eller ved hjælp af forordning nr. 
1829/2003, er det eneste område, hvor det 
jævnligt sker, at hverken det kompetente 
udvalg/den kompetente komité eller Rådet 
afgiver udtalelse (der er ikke kvalificeret 
flertal hverken for eller imod tilladelsen). 
Eftersom dette område er meget følsomt 
for EU-borgerne, har Kommissionen 
behov for en klar angivelse af, hvordan 
den skal handle i sådanne sager.

2) Betragtning 14 affattes således:

(14) Når Kommissionen overvejer at 
vedtage andre udkast til 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
særligt følsomme sektorer, navnlig 
beskatning, forbrugersundhed, 
fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse, 
søger den at finde en afbalanceret løsning 
ved så vidt muligt at undgå at handle i 
modstrid med en fremherskende holdning, 
som måtte opstå i appeludvalget, mod det 
hensigtsmæssige i en 
gennemførelsesretsakt. For så vidt angår 
det følsomme område for GMO-tilladelser 
bør der ikke vedtages noget udkast til 
gennemførelsesretsakt, der tillader en 
GMO, såfremt et simpelt flertal af 
udvalgets medlemmer modsætter sig dette.

3) I artikel 6 indsættes følgende som stk. 
3a:

3a. "Såfremt der ikke indgives en 
udtalelse i overensstemmelse med andet 
afsnit i stk. 3, og udkastet til 
gennemførelsesretsakt vedrører en 
ansøgning om tilladelse af en GMO, i 
overensstemmelse med direktiv nr. 
2001/18 eller forordning nr. 1829/2003, 
vedtager Kommissionen ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt."

(4) I artikel 11 indsættes som andet afsnit:

"Såfremt udkastet til 
gennemførelsesretsakt vedrører en 
ansøgning om tilladelse af en GMO, i 
overensstemmelse med direktiv nr. 
2001/18 eller forordning nr. 1829/2003, 
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og Europa-Parlamentet har udtalt sig 
imod en sådan tilladelse, f.eks. i en 
beslutning, vedtager Kommissionen ikke 
udkastet til gennemførelsesretsakt."

Or. en

Begrundelse

Som kandidat erklærede den nuværende formand for Kommissionen, at han ville revidere 
reglerne for GMO-tilladelse med henblik på at tage større hensyn til synspunkterne i flertallet 
af medlemsstaterne. På Europa-Parlamentets plenarmøde i juli 2014 udtalte han: "Jeg vil 
sikre, at procedurereglerne for forskellige tilladelser af GMO'er bliver revideret. Jeg ønsker 
ikke, at Kommissionen skal være i stand til at træffe afgørelse, når et flertal af medlemsstater 
ikke har opfordret den til dette." Denne ændring ville sikre, at dette løfte blev indfriet, mens 
Kommissionens forslag ikke opfylder dette. 

Ændringsforslag 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder anvendelse af produkter som 
omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 
stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 
forordning, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er:

1. Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder anvendelse af produkter som 
omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 
stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) begrundede og baseret på tvingende 
grunde i overensstemmelse med EU-
retten, som under ingen omstændigheder 
må være i strid med den risikovurdering, 
der er foretaget i henhold til denne 
forordning

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forholdsmæssige og 
ikkediskriminerende.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, 
forelægger først Kommissionen et udkast 
til disse foranstaltninger og begrundelsen 
for foranstaltningerne. Kommissionen 
underretter straks de øvrige 
medlemsstater om udkastene til 
foranstaltninger og begrundelsen for 

udgår
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foranstaltningerne. Medlemsstaten kan 
forelægge udkastene til foranstaltninger 
og de relevante oplysninger, inden den i 
artikel 7 og 19 omhandlede 
tilladelsesprocedure er afsluttet.

I en periode på 3 måneder fra datoen for 
forelæggelsen for Kommissionen af 
udkastet til foranstaltninger og 
oplysningerne i henhold til første afsnit:

a) afstår medlemsstaten fra at vedtage og 
gennemføre disse foranstaltninger

b) kan Kommissionen og medlemsstaterne 
fremsætte de bemærkninger, de måtte 
finde hensigtsmæssige, til den 
medlemsstat, der har forelagt udkastet til 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I foranstaltninger vedtaget i henhold til 
stk. 1 fastsættes en rimelig tidsfrist, inden 
for hvilken eksisterende 
lagerbeholdninger af de produkter som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 15, 
stk. 1, de pågældende foranstaltninger 
vedrører, og som det var lovligt at 
anvende inden datoen for vedtagelse af 
foranstaltningerne, kan opbruges.

udgår

Or. fr


