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Ändringsförslag 1
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 
och artikel 291.3,

Or. en

Motivering

För att förbättra godkännandeförfarandet för GMO:er krävs det en ändring av förordning 
182/2011, som har artikel 291.3 som grund.

Ändringsförslag 2
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att senast ett halvår efter 
att ha antagit sitt beslut lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om att begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade livsmedel och foder på 
unions- eller medlemsstatsnivå, som är 
förenligt med unionslagstiftningen och 
EU:s internationella förpliktelser och som 
innehåller rationella och praktiskt 
genomförbara bestämmelser. 

Or. hu
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Ändringsförslag 3
Norbert Erdős

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta förslag om att 
öka den europeiska foderproduktionen 
och så snart som möjligt råda bot på den 
allvarliga bristen på självförsörjning i 
fråga om foder i Europa. Kommissionen 
bör lägga fram dessa förslag senast i 
samband med halvtidsöversynen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. hu

Ändringsförslag 4
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Genom både direktiv 2001/18/EG och 
förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs ett 
centraliserat förfarande på unionsnivå där 
kommissionen ges befogenhet att anta 
genomförandebeslut om att bevilja eller 
vägra godkännande av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder på 
grundval av en bedömning av de eventuella 
risker som de kan utgöra för människors 
eller djurs hälsa eller för miljön. Genom
förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs 
också andra berättigade faktorer som vid 
behov kan beaktas.

(2) Genom både direktiv 2001/18/EG och 
förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs ett 
centraliserat förfarande på unionsnivå där 
kommissionen ges befogenhet att anta 
genomförandebeslut om att bevilja eller 
vägra godkännande av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder på 
grundval av en bedömning av de eventuella 
risker som de kan utgöra för människors 
eller djurs hälsa eller för miljön. Enligt
både förordning (EG) nr 1829/2003 och 
förordning (EG) nr 178/2002 är 
kommissionen skyldig att beakta andra 
berättigade faktorer när den lägger fram 
ett förslag till beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 5
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Användningen av genteknik i växter 
och i livsmedel och foder är en fråga som 
delar medlemsstaternas åsikter, vilket 
återspeglas i beslutsprocessen om 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer och genetiskt modifierade 
livsmedel och foder. Sedan förordning 
(EG) nr 1829/2003 började tillämpas visar
omröstningarna i kommittéerna eller i rådet 
att en kvalificerad majoritet aldrig har varit 
för eller emot godkännande av dessa 
produkter. Kommissionen har därför
antagit godkännandena i slutet av 
förfarandet, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, utan stöd av medlemsstaternas 
yttrande i kommittén.

(4) Användningen av genteknik i växter 
och i livsmedel och foder är en fråga som 
delar medlemsstaternas åsikter, vilket 
återspeglas i beslutsprocessen om 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer avsedda för odling och av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder. 
Omröstningarna i kommittéerna eller i 
rådet visar att en kvalificerad majoritet 
aldrig har varit för eller emot godkännande 
av dessa produkter. Kommissionen har 
hittills antagit godkännandena i slutet av 
förfarandet utan stöd av medlemsstaternas 
yttrande i kommittén. Eftersom detta är ett 
väldigt känsligt område för européerna 
behöver emellertid kommissionen en 
tydlig anvisning om hur den ska agera i 
sådana fall. Förordning (EG) nr 182/2011 
måste därför ändras i enlighet härmed.

Or. en

Ändringsförslag 6
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) När en genetiskt modifierad organism 
eller ett genetiskt modifierat livsmedel och 
foder har godkänts i enlighet med direktiv 
2001/18/EG eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 kan inte medlemsstaterna 
förbjuda, begränsa eller hindra 
produktens fria omsättning inom deras 
territorium, förutom i enlighet med 
stränga villkor som fastställts i 
unionslagstiftningen och efter att de 
bevisat att produkten utgör allvarliga 
risker för hälsan eller för miljön. Vissa 
medlemsstater har utnyttjat 
skyddsklausulerna i artikel 23 i direktiv 
2001/18/EG och nödfallsåtgärderna i 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 
114.5 och 114.6 i EUF-fördraget som 
också ska basera sig på nya vetenskapliga 
belägg med anknytning till miljöskydd 
eller arbetsmiljöskydd. Andra 
medlemsstater har infört ensidiga förbud. 
Vissa av dessa bestämmelser har prövats i 
nationella domstolar och i EU-domstolen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) När en genetiskt modifierad organism 
eller ett genetiskt modifierat livsmedel och 
foder har godkänts i enlighet med direktiv 
2001/18/EG eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 kan inte medlemsstaterna 
förbjuda, begränsa eller hindra produktens 
fria omsättning inom deras territorium, 
förutom i enlighet med stränga villkor 

(5) När en genetiskt modifierad organism 
eller ett genetiskt modifierat livsmedel och 
foder har godkänts i enlighet med direktiv 
2001/18/EG eller förordning (EG) nr 
1829/2003 kan medlemsstaterna förbjuda, 
begränsa eller hindra produktens fria 
omsättning inom deras territorium.
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som fastställts i unionslagstiftningen och 
efter att de bevisat att produkten utgör 
allvarliga risker för hälsan eller för 
miljön. Vissa medlemsstater har utnyttjat 
skyddsklausulerna i artikel 23 i direktiv 
2001/18/EG och nödfallsåtgärderna i 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 
114.5 och 114.6 i EUF-fördraget som 
också ska basera sig på nya vetenskapliga 
belägg med anknytning till miljöskydd 
eller arbetsmiljöskydd. Andra 
medlemsstater har infört ensidiga förbud. 
Vissa av dessa bestämmelser har prövats i 
nationella domstolar och i EU-domstolen.

Or. fr

Ändringsförslag 8
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Situationen ändrades nyligen när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
avsedda att odlas till följd av att direktiv 
(EU) 2015/41214 antogs den 13 mars 2015 
som ändrar direktiv 2001/18/EG och gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier. De nya bestämmelserna syftar 
främst till att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att besluta om de vill 
tillåta odling av genetiskt modifierade 
grödor inom sina territorier, utan att det 
påverkar riskbedömningen i unionens 
system för godkännande av genetiskt 
modifierade organismer. De är avsedda 
att öka förutsägbarheten för de olika 

utgår
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aktörerna och begränsa medlemsstaternas 
utnyttjande av skyddsklausulerna i artikel 
23 i direktiv 2001/18/EG och artikel 34 i 
förordning (EG) nr 1829/2003. Man 
förväntar sig också att ändringarna ska 
ha en positiv inverkan på 
beslutsprocessen för godkännande av 
genetiskt modifierade organismer avsedda 
att odlas.

__________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/412 av den 11 mars 2015 om 
ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller 
medlemsstaternas möjlighet att begränsa 
eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier (EUT L 68, 13.3.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 9
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De skäl som ledde till att direktiv 
2001/18/EG ändrades genom direktiv 
(EU) 2015/412 när det gäller genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
gäller också för andra genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder som 
omfattas av förordning (EG) 
nr 1829/2003. Resultaten från 
omröstningar i den behöriga kommittén 
eller i rådet om genomförandebeslut om 
godkännande av produkter som inte är 
avsedda att odlas och som omfattas av 
förordning (EG) nr 1829/2003 har inte 
gett upphov till några yttranden (ingen 

utgår
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kvalificerad majoritet har kunnat nås för 
eller emot ett godkännande), och det finns 
också medlemsstater det är förbjudet att 
använda dessa produkter. Mot bakgrund 
av detta är det ändamålsenligt att ändra 
förordning (EG) nr 1829/2003 så att 
medlemsstaterna kan begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom 
hela eller delar av sitt territorium på 
grundval av tvingande skäl som är 
förenliga med unionslagstiftningen, men 
dessa skäl får inte relatera till riskerna för 
människors eller djurs hälsa eller för 
miljön eftersom de redan bedöms på 
unionsnivå i enlighet med förordning 
(EG) nr 1829/2003. Denna möjlighet bör 
inte tillämpas på genetiskt modifierade 
organismer avsedda att odlas som redan 
omfattas av ändringarna till direktiv 
2001/18/EG genom direktiv (EU) 
2015/412.

Or. en

Ändringsförslag 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De skäl som ledde till att direktiv 
2001/18/EG ändrades genom direktiv (EU) 
2015/412 när det gäller genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
gäller också för andra genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder som 
omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003. 
Resultaten från omröstningar i den 
behöriga kommittén eller i rådet om 
genomförandebeslut om godkännande av 
produkter som inte är avsedda att odlas och 
som omfattas av förordning (EG) 

(7) De skäl som ledde till att direktiv 
2001/18/EG ändrades genom direktiv (EU) 
2015/412 när det gäller genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
gäller också för andra genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder som 
omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003. 
Resultaten från omröstningar i den 
behöriga kommittén eller i rådet om 
genomförandebeslut om godkännande av 
produkter som inte är avsedda att odlas och 
som omfattas av förordning (EG) 
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nr 1829/2003 har inte gett upphov till några 
yttranden (ingen kvalificerad majoritet har 
kunnat nås för eller emot ett godkännande), 
och det finns också medlemsstater det är 
förbjudet att använda dessa produkter. Mot 
bakgrund av detta är det ändamålsenligt att 
ändra förordning (EG) nr 1829/2003 så att 
medlemsstaterna kan begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom hela 
eller delar av sitt territorium på grundval av 
tvingande skäl som är förenliga med 
unionslagstiftningen, men dessa skäl får 
inte relatera till riskerna för människors 
eller djurs hälsa eller för miljön eftersom 
de redan bedöms på unionsnivå i enlighet 
med förordning (EG) nr 1829/2003. 
Denna möjlighet bör inte tillämpas på 
genetiskt modifierade organismer avsedda 
att odlas som redan omfattas av 
ändringarna till direktiv 2001/18/EG 
genom direktiv (EU) 2015/412.

nr 1829/2003 har inte gett upphov till några 
yttranden (ingen kvalificerad majoritet har 
kunnat nås för eller emot ett godkännande), 
och det finns också medlemsstater det är 
förbjudet att använda dessa produkter. Mot 
bakgrund av detta är det ändamålsenligt att 
ändra förordning (EG) nr 1829/2003 så att 
medlemsstaterna kan begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom hela 
eller delar av sitt territorium på grundval av 
nationell rätt i den berörda 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 11
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör därför kunna 
anta bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder användningen av en genetiskt 
modifierad organism eller ett genetiskt 
modifierat livsmedel och foder, eller en 
grupp av genetiskt modifierade 
organismer eller genetiskt modifierade 
livsmedel och foder, inom hela eller delar 
av sina territorier efter det att dessa 
godkänts, förutsatt att bestämmelserna 

utgår
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motiveras, införs av tvingande skäl och är 
i linje med unionslagstiftningen, 
proportionalitetsprincipen och principen 
om icke-diskriminering mellan inhemska 
och utländska produkter, samt artiklarna 
34, 36 och 216.2 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 12
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De begränsningar eller förbud som 
antas i enlighet med denna förordning 
bör hänvisa till användningen och inte till 
den fria rörligheten och importen av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 13
Tibor Szanyi

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De begränsningar eller förbud som 
antas i enlighet med denna förordning 
bör hänvisa till användningen och inte till 
den fria rörligheten och importen av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De begränsningar eller förbud som 
antas i enlighet med denna förordning 
bör hänvisa till användningen och inte till 
den fria rörligheten och importen av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 15
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De begränsningar eller förbud som 
antas i enlighet med denna förordning 
bör hänvisa till användningen och inte till 
den fria rörligheten och importen av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och för miljön som uppnås 
genom godkännandeförfarandet enligt 
förordning (EG) nr 1829/2003 kräver en 

utgår



AM\1069323SV.doc 13/23 PE565.017v01-00

SV

enhetlig vetenskaplig bedömning i hela 
unionen, och denna förordning bör inte 
ändra denna situation. För att undvika att 
de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i 
förordning (EG) nr 1829/2003 påverkas, 
får medlemsstater inte åberopa skäl som 
avser riskerna för hälsan och miljön, 
vilka bör behandlas i enlighet med det 
förfarande som redan fastställts i 
förordning (EG) nr 1829/2003, särskilt 
artiklarna 10, 22 och 34.

Or. fr

Ändringsförslag 17
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och för miljön som uppnås 
genom godkännandeförfarandet enligt 
förordning (EG) nr 1829/2003 kräver en 
enhetlig vetenskaplig bedömning i hela 
unionen, och denna förordning bör inte 
ändra denna situation. För att undvika att 
de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i 
förordning (EG) nr 1829/2003 påverkas, 
får medlemsstater inte åberopa skäl som 
avser riskerna för hälsan och miljön, 
vilka bör behandlas i enlighet med det 
förfarande som redan fastställts i 
förordning (EG) nr 1829/2003, särskilt 
artiklarna 10, 22 och 34.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 18
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Bestämmelser som medlemsstaterna 
antagit enligt denna förordning bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå för 
att främja en väl fungerande inre 
marknad. Med tanke på gransknings- och 
informationsnivån i denna förordning är 
det inte nödvändigt att därutöver 
föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG15. I de ändringar av förordning 
(EG) nr 1829/2003 som införs genom 
denna förordning fastställs att 
medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom 
hela eller delar av sina territorier för hela 
godkännandperioden förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod, under vilken 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna gavs möjlighet att lämna 
synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna, har löpt ut. Den berörda 
medlemsstaten bör därför till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser minst tre månader 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna ges möjlighet att lämna 
synpunkter, och under denna period bör 
medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 

utgår
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hänsyn till kommissionens eller 
medlemsstaternas synpunkter. 
Medlemsstaterna bör kunna anmäla 
bestämmelser till kommissionen enligt 
denna förordning innan den produkt som 
berörs av bestämmelserna har godkänts 
så att begränsningen eller förbudet införs 
från och med det datum då unionens 
godkännande träder i kraft.

__________________
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter (EGT 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

Or. en

Ändringsförslag 19
Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Bestämmelser som medlemsstaterna 
antagit enligt denna förordning bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå för 
att främja en väl fungerande inre marknad. 
Med tanke på gransknings- och 
informationsnivån i denna förordning är 
det inte nödvändigt att därutöver föreskriva 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG15. I de ändringar 
av förordning (EG) nr 1829/2003 som 
införs genom denna förordning fastställs att 
medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom hela 
eller delar av sina territorier för hela 
godkännandperioden förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod, under vilken 
kommissionen och de övriga 

(11) Bestämmelser som medlemsstaterna 
antagit enligt denna förordning bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå för 
att främja en väl fungerande inre marknad. 
Med tanke på gransknings- och 
informationsnivån i denna förordning är 
det inte nödvändigt att därutöver föreskriva 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG15. I de ändringar 
av förordning (EG) nr 1829/2003 som 
införs genom denna förordning fastställs att 
medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade organismer och genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom hela 
eller delar av sina territorier för hela 
godkännandperioden förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod, under vilken 
kommissionen och de övriga 
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medlemsstaterna gavs möjlighet att lämna 
synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna, har löpt ut. Den berörda 
medlemsstaten bör därför till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser minst tre månader 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna ges möjlighet att lämna 
synpunkter, och under denna period bör 
medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens eller 
medlemsstaternas synpunkter. 
Medlemsstaterna bör kunna anmäla 
bestämmelser till kommissionen enligt 
denna förordning innan den produkt som 
berörs av bestämmelserna har godkänts så 
att begränsningen eller förbudet införs från 
och med det datum då unionens 
godkännande träder i kraft.

medlemsstaterna gavs möjlighet att lämna 
synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna, har löpt ut. Den berörda 
medlemsstaten bör därför till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser minst tre månader 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna ges möjlighet att lämna 
synpunkter. Efter utgången av den 
fastställda frysningsperioden bör 
medlemsstaten ha möjlighet att anta 
bestämmelserna i deras ursprungliga form 
eller så som de föreligger efter att ha 
ändrats för att ta hänsyn till kommissionens 
eller medlemsstaternas synpunkter. 
Medlemsstaterna bör kunna anmäla 
bestämmelser till kommissionen enligt 
denna förordning innan den produkt som 
berörs av bestämmelserna har godkänts så 
att begränsningen eller förbudet införs från 
och med det datum då unionens 
godkännande träder i kraft.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter (EGT 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter (EGT 
L 204, 21.7.1998, s. 37).

Or. it

Ändringsförslag 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om en produkt lagligen användes 
innan en medlemsstat antar bestämmelser 
i enlighet med denna förordning bör 

utgår
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företagare ges tillräckligt med tid för att 
fasa ut produkten från marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 21
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Om en produkt lagligen användes 
innan en medlemsstat antar bestämmelser 
i enlighet med denna förordning bör 
företagare ges tillräckligt med tid för att 
fasa ut produkten från marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 22
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bestämmelser som antas i enlighet 
med denna förordning och som begränsar 
eller förbjuder användningen av genetiskt 
modifierade organismer eller genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör inte 
påverka användningen i andra 
medlemsstater av dessa produkter eller 
produkter som härletts från 
konsumtionen av dem. Denna förordning 
och de nationella bestämmelser som antas 

utgår
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i enlighet med förordningen bör dessutom 
inte påverka tillämpningen av krav i 
unionslagstiftningen som avser oavsiktlig 
eller oundviklig förekomst av genetiskt 
modifierat material i övriga produkter och 
bör inte påverka utsläppandet på 
marknaden och användningen av 
produkter som uppfyller dessa krav.

Or. en

Ändringsförslag 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bestämmelser som antas i enlighet 
med denna förordning och som begränsar 
eller förbjuder användningen av genetiskt 
modifierade organismer eller genetiskt 
modifierade livsmedel och foder bör inte 
påverka användningen i andra 
medlemsstater av dessa produkter eller 
produkter som härletts från 
konsumtionen av dem. Denna förordning 
och de nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med förordningen bör dessutom
inte påverka tillämpningen av krav i 
unionslagstiftningen som avser oavsiktlig 
eller oundviklig förekomst av genetiskt 
modifierat material i övriga produkter och 
bör inte påverka utsläppandet på 
marknaden och användningen av produkter 
som uppfyller dessa krav.

(13) Denna förordning och de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
förordningen bör inte påverka 
tillämpningen av krav i 
unionslagstiftningen som avser oavsiktlig 
eller oundviklig förekomst av genetiskt 
modifierat material i övriga produkter och 
bör inte påverka utsläppandet på 
marknaden och användningen av produkter 
som uppfyller dessa krav.

Or. fr

Ändringsförslag 24
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez



AM\1069323SV.doc 19/23 PE565.017v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Förordning (EG) nr 1829/2003 bör 
därför ändras i enlighet med detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 26
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Förslag till förordning
Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordning (EG) nr 1829/2003 ska
följande artikel införas:

Härmed ändras förordning (EG) nr 
182/2011 på följande sätt:

(1) Följande skäl 11a ska införas:

(11a) Godkännande av genetiskt 
modifierade organismer, antingen genom 
direktiv 2001/18/EG eller genom 
förordning (EG) nr 1829/2003, är det 
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enda område där det regelbundet inte är 
möjligt för vare sig den ansvariga 
kommittén eller rådet att avge ett yttrande 
(ingen kvalificerad majoritet för eller 
emot ett godkännande). Eftersom detta är 
ett väldigt känsligt område för européerna 
behöver kommissionen en tydlig 
anvisning om hur den ska agera i sådana 
fall.

(2) Skäl 14 ska ändras på följande sätt:

(14) När kommissionen överväger att anta 
andra utkast till genomförandeakter som 
rör särskilt känsliga sektorer, till exempel 
beskattning, konsumenthälsa, 
livsmedelssäkerhet och miljöskydd, 
kommer den, i strävan efter att finna en 
välavvägd lösning, i möjligaste mån agera 
på ett sådant sätt att man undviker att gå 
emot en dominerande ståndpunkt som 
kan uppstå inom omprövningskommittén 
och som ifrågasätter en 
genomförandeakts lämplighet. När det 
gäller det känsliga område som 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer utgör, bör inget utkast till 
genomförandeakt om godkännande av en 
genetiskt modifierad organism antas om 
en enkel majoritet av kommitténs 
ledamöter motsätter sig det.

(3) I artikel 6 ska följande punkt införas 
som punkt 3a:

(3a) ”Om inget yttrande avges i enlighet 
med punkt tre andra stycket, och om 
utkastet till genomförandeakt gäller en 
ansökan om godkännande av en genetiskt 
modifierad organism i enlighet med 
direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) 
nr 1829/2003, ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt.” 

(4) I artikel 11 ska följande stycke införas 
som andra stycket:

”Om utkastet till genomförandeakt gäller 
en ansökan om godkännande av en 
genetiskt modifierad organism i enlighet 
med direktiv 2001/18/EG eller förordning 
(EG) nr 1829/2003, och om 
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Europaparlamentet har uttalat sig emot 
ett godkännande, exempelvis genom en 
resolution, ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt.”

Or. en

Motivering

Som kandidat meddelade kommissionens ordförande att han skulle se över bestämmelserna 
om GMO-godkännanden för att ta större hänsyn till åsikterna i en majoritet av 
medlemsstaterna. Under parlamentets sammanträdesperiod i juli 2014 sade han följande: 
”Jag kommer att se till att förfarandereglerna för olika GMO-godkännanden ses över.  Jag 
vill inte att kommissionen ska kunna fatta ett beslut när en majoritet av medlemsstaterna inte 
har uppmuntrat den att göra det.” Det här ändringsförslaget skulle innebära att hans löfte 
infrias, vilket det befintliga förslaget inte gör. 

Ändringsförslag 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 34a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
som begränsar eller förbjuder 
användningen av de produkter som avses i 
artiklarna 3.1 och 15.1 och som godkänts 
enligt denna förordning förutsatt att 
bestämmelserna är

1. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
som begränsar eller förbjuder 
användningen av de produkter som avses i 
artiklarna 3.1 och 15.1.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 34a – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) motiverade och grundar sig på 
tvingande skäl som är förenliga med 
unionslagstiftningen och som under inga 
omständigheter får stå i strid med den 
riskbedömning som gjorts enligt denna 
förordning,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 34a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) är proportionella och icke-
diskriminerande.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 34a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat ämnar anta 
bestämmelser enligt punkt 1 ska den först 
lägga fram ett utkast om dessa 
bestämmelser med tillhörande motivering 
för kommissionen. Kommissionen ska 
omedelbart informera de övriga 
medlemsstaterna om utkasten till 
bestämmelser och de tillhörande 

utgår
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motiveringarna. Medlemsstaterna får 
lägga fram utkastet till bestämmelser och 
information innan 
godkännandeförfarandet i artiklarna 7 
och 19 har slutförts.

Under en period på tre månader från och 
med det datum då utkastet till 
bestämmelser och information lagts fram 
för kommissionen i enlighet med punkt 1

a) ska medlemsstaten avstå från att anta 
och genomföra dessa bestämmelser,

b) får kommissionen och medlemsstaterna 
lämna ändamålsenliga synpunkter till den 
medlemsstat som har lagt fram utkastet 
till bestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 34a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de bestämmelser som antas i enlighet 
med punkt 1 ska en rimlig 
övergångsperiod föreskrivas inom vilken 
befintligt lager får förbrukas av de 
produkter som avses i artiklarna 3.1 och 
15.1 och som omfattas av dessa 
bestämmelser och som kunde användas 
lagligen innan bestämmelserna antogs.

utgår

Or. fr


