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Ændringsforslag 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Henvisning 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 192, stk. 1, og artikel 114,

Or. en

Begrundelse

Hvis der udelukkende henvises til artikel 192, vil det sandsynligvis gøre det sværere for 
medlemsstaterne at forbyde dyrkning af GMO'er af grunde, der ikke bunder i miljøhensyn. 
Hvis det dobbelte retsgrundlag forkastes, vil det antagelig være bedre at bibeholde den 
foreslåede artikel 114.

Ændringsforslag 35
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 1 (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(-1) Dyrkning og markedsføring af 
genetisk modificerede organismer 
(GMO'er) bør forbydes i hele Den 
Europæiske Unions område.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Rådets holdning
Betragtning 2
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Rådets holdning Ændringsforslag

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. I 
denne forbindelse er det passende 
retsgrundlag artikel 114 TEUF, der 
afspejler dette omfattende 
beskyttelsesniveau. Der bør dog på hele 
Unionens område opnås og fastholdes det 
samme høje niveau for sundheds-, 
sikkerheds-, miljø- og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 114 TEUF sikrer et højt niveau af beskyttelse af sundhed, sikkerhed, miljø samt 
forbrugere og giver derfor en omfattende beskyttelse. Artikel 192, stk. 1, i TEUF, der 
udelukkende fokuserer på miljøaspekter, er ikke noget passende retsgrundlag i forbindelse 
med GMO'er.

Ændringsforslag 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Rådets holdning
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-

(2) Disse retsakter foreskriver, at hver 
enkelt GMO til dyrkning skal underkastes 
en risikovurdering, inden den godkendes til 
markedsføring på EU-markedet, idet der i 
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markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

overensstemmelse med bilag II til direktiv 
2001/18/EF tages højde for de direkte, 
indirekte, umiddelbare og forsinkede 
virkninger samt de kumulative virkninger 
af GMO'er og de hermed forbundne 
plantebeskyttelsesprodukter for 
menneskers sundhed og miljøet. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

Or. fr

Begrundelse

Der hersker tvivl om sikkerheden af GMO'er på grund af deres særlige egenskaber. De fører 
også til stigende anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter. De vurderingsprocedurer, som 
EFSA bruger, bør derfor ændres.

Ændringsforslag 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets holdning
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet, idet der i overensstemmelse med 
bilag II til direktiv 2001/18/EF tages højde 
for de direkte, indirekte, umiddelbare og 
forsinkede virkninger samt de kumulative 
langsigtede virkninger for menneskers 
sundhed og miljøet. Denne 
godkendelsesprocedure har i 
overensstemmelse med 
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bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

forsigtighedsprincippet til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere det centrale indhold af risikovurderingen som fastsat i bilag II til direktiv 
2001/18/EC sammen med en henvisning til forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet, idet der i overensstemmelse med 
bilag II til direktiv 2001/18/EF tages højde 
for de direkte, indirekte, umiddelbare og 
forsinkede virkninger samt de kumulative 
langsigtede virkninger for menneskers 
sundhed og miljøet. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet, biodiversiteten samt 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
det sikres, at det indre marked fungerer 
tilfredsstillende. Der bør på hele Unionens 
område opnås og fastholdes det samme 
høje niveau for sundheds- og 
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miljøbeskyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 40
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet i overensstemmelse med bilag II 
til direktiv 2001/18/EF. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende. Der 
bør på hele Unionens område opnås og 
fastholdes det samme høje niveau for 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

(2) I henhold til nævnte retlige ramme skal 
der foretages en risikovurdering for hver 
enkelt GMO til dyrkning, inden den 
godkendes til markedsføring på EU-
markedet, idet der i overensstemmelse med 
bilag II til direktiv 2001/18/EF tages højde 
for de direkte, indirekte, umiddelbare og 
forsinkede virkninger samt de kumulative 
langsigtede virkninger for menneskers 
sundhed og miljøet. Risikovurderingen 
giver videnskabelig rådgivning som 
information under beslutningsprocessen 
og følges op af en afgørelse om 
risikostyring, der også tager højde for 
andre legitime faktorer, der har relevans 
for spørgsmålet. Denne 
godkendelsesprocedure har til formål at 
sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers liv og sundhed, dyrs sundhed 
og velfærd, miljøet samt forbrugernes 
interesser, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslag 2 i udkastet til indstilling. Da sondring 
imellem risikovurdering og risikostyring er meget vigtig i forbindelse med 
fravalgsmuligheden, bør der her erindres om dette princip, der er fastlagt i både den 
generelle fødevarelovgivning og forordning 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer 
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og foderstoffer. 

Ændringsforslag 41
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør som prioritet sikre gennemførelsen af 
konklusionerne fra Rådet (miljø), der blev 
vedtaget den 4. december 2008, dvs. en 
korrekt gennemførelse af de juridiske 
krav, der er fastlagt i bilag II til direktiv 
2001/18/EF med henblik på 
risikovurderingen af GMO'er. Herunder 
foretages navnlig en omhyggelig 
vurdering af de langsigtede miljømæssige 
virkninger af genetisk modificerede 
afgrøder samt deres potentielle 
indvirkning på organismer uden for 
målgruppen; kendetegnene ved de 
modtagende miljøer og de geografiske 
områder, hvor der kan dyrkes genetisk 
modificerede afgrøder, bør tages behørigt 
i betragtning; og de potentielle 
miljømæssige konsekvenser som følge af 
ændringerne i anvendelsen af herbicider i 
forbindelse med herbicidtolerante 
genetisk modificerede afgrøder skal 
ligeledes vurderes. Kommissionen bør 
sikre, at udkastet til 
gennemførelsesforordning om 
miljørisikovurdering vedrørende GMO'er 
forelægges i tide. Denne 
gennemførelsesforordning bør ikke 
udelukkende tage udgangspunkt i 
princippet om væsentlig overensstemmelse 
eller begrebet sammenlignende 
sikkerhedsvurdering og bør sikre, at den 
nuværende praksis forbedres, f.eks. ved 
klart at identificere de direkte og indirekte 
virkninger på lang sigt såvel som 
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videnskabelige usikkerhedsfaktorer.

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 3 i udkastet til indstilling. Ændringsforslaget præciserer 
henvisningen til den længe ventede juridisk bindende retsakt om miljørisikovurdering med 
henblik på at forbedre den nuværende praksis.

Ændringsforslag 42
Jan Huitema, Julie Girling

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Unionens godkendelsesordning for 
GMO'er skal tage behørigt hensyn til de 
risici og muligheder, der opstår ved 
innovationstiltag inden for videnskab og 
teknologi. Navnlig giver den nye 
udvikling inden for planteavlsteknikker 
anledning til risici, der bør tages i 
betragtning. Visse teknikker, såsom 
cisgenese, er blevet fundet ligeså sikre 
som konventionelle planteavlsteknikker 
og vil derfor kunne holdes uden for denne 
lovgivnings anvendelsesområde. Et 
fokuseret regelsæt for GMO'er er en 
forudsætning for at kunne frembringe 
banebrydende innovation på dette 
område.

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 3 i udkastet til indstilling. Ændringsforslaget præciserer 
henvisningen til den længe ventede juridisk bindende retsakt om miljørisikovurdering med 
henblik på at forbedre den nuværende praksis.
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Ændringsforslag 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Gennemførelsen af risikovurdering 
som fastlagt i Bilag II til direktiv 
2001/18/EF skal forbedres, navnlig hvad 
angår de langsigtede miljømæssige 
virkninger af genetisk modificerede 
afgrøder samt deres potentielle 
indvirkning på organismer uden for 
målgruppen, kendetegnene ved de 
modtagende miljøer og de geografiske 
områder, hvor der kan dyrkes GMO'er, de 
potentielle miljømæssige følger af 
ændringen i anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler forbundet med 
herbicidtilerante genetisk modificerede 
afgrøder, direkte og indirekte langsigtede 
virkninger samt de videnskabelige 
usikkerheder. Alle sådanne forbedringer 
samt en hvilken som helst ændring af den 
i retlig forstand vejledende karakter af 
risikovurderinger af GMO'er kræver 
indgående drøftelser og bør derfor gøres 
til genstand for en grundig revision af 
direktiv 2001/18/EF. 

Or. en

Begrundelse

Risikovurderingen som fastlagt i direktiv 2001/18/EF er et væsentligt princip i 
godkendelsesproceduren for GMO'er. En hvilken som helst ændring af dette princip, f.eks. 
dets retsstatus eller dets funktion, kræver en gennemgribende drøftelse og bør derfor ikke 
behandles i det foreliggende forslag til ændring af dette direktiv men snarere i forbindelse 
med en revision heraf.

Ændringsforslag 44
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
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Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Forsigtighedsprincippet bør altid 
tages i betragtning i forbindelse med dette 
direktiv og dets efterfølgende 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Der bør tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet inden for 
rammerne af dette direktiv og i 
forbindelse med gennemførelsen heraf.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 2 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2b) Der bør tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet inden for 
rammerne af dette direktiv og i 
forbindelse med gennemførelsen heraf.

Or. en
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Begrundelse

Denne henvisning til forsigtighedsprincippet er allerede blevet inkluderet i Europa-
Parlamentets holdning ved førstebehandling.

Ændringsforslag 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) I betragtning af, at de virksomheder, 
der fremstiller GMO'er, er de samme som 
dem, der producerer lægemidler og 
pesticider, er det nødvendigt, at de 
offentlige myndigheder tager hensyn til 
uafhængige og upartiske undersøgelser 
på dette område;

Or. pt

Ændringsforslag 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør overvåge anvendelsen af Rådets 
konklusioner af 4. december 2008 om 
gennemførelsen af de retlige krav 
indeholdt i Bilag II til direktiv 
2001/18/EF. Kommissionen skal til dette 
formål senest et år efter dette direktivs 
ikrafttræden forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag med henblik på at 
sikre, at bilaget følger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets 
retningslinjer for risikovurdering af 
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GMO'er. 

Or. fr

Ændringsforslag 49
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 2 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2b) I lyset af den nuværende politiske 
situation, herunder den valgte 
kommissionsformands løfte om at 
revidere godkendelsesproceduren og den 
yderst kontroversielle karakter, som 
dyrkningen af GMO'er har vist sig at have 
antaget i Europa, bør dette direktivs 
ikrafttræden være underlagt en revision 
af beslutningsprocessen for godkendelsen 
af GMO'er som fastlagt i direktiv 
2001/18/EF og forordning EF nr. 
1829/2003 med henblik på at sikre, at 
ingen GMO'er godkendes, hvis flertallet 
af medlemsstaterne og Europa-
Parlamentet er imod.

Or. en

Ændringsforslag 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 2 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2b) Der er yderligere sundhedsrisici 
forbundet med brugen af teknologier, der 
hverken er blevet afprøvet eller godkendt 
af kompetente og upartiske myndigheder. 
Det er nødvendigt at sikre, at der 
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gennemføres upartiske og uafhængige 
undersøgelser på dette område ved at 
styrke investeringerne i forskning med 
henblik på at øge det videnskabelige 
kendskab til disse genetisk modificerede 
produkter og følgerne af at anvende dem; 
resultaterne af disse undersøgelser bør 
offentliggøres, og der bør tilskyndes til 
debat om emnet.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Betragtning 2 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2b) Bilag II til direktiv 2001/19/EF bør 
styrkes ved at indarbejde de retningslinjer, 
som blev offentliggjort af EFSA i 
november 2010, sammen med 
konklusionerne fra Rådet 
(miljøministrene) fra december 2008, 
hvad angår den miljømæssige vurdering 
af risiciene forbundet med GMO'er.

Or. fr

Begrundelse

Dette har til formål at styrke procedurerne for vurdering af GMO'er. EFSA har arbejdet på at 
opdatere retningslinjerne og offentliggjorde et revideret dokument i november 2010. 
Kommissionen har dog endnu ikke forelagt udkast til bestemmelser, der ville give disse 
retningslinjer retskraft. Dette ændringsforslag drejer sig derfor om at indføje EFSA's 
retningslinjer for miljørisikovurdering i Bilag II til direktiv 2001/18/EF og således placere 
styrkelsen af den centraliserede vurdering inden for en fast lovgivningsmæssig ramme.

Ændringsforslag 52
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Rådets holdning
Betragtning 2 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2c) Det er nødvendigt at tage hensyn til 
den politiske kontekst, og især det 
politiske tilsagn, som den valgte formand 
for Kommissionen gav udtryk for den 15. 
juli 2014 om hurtigt at revidere den 
beslutningsproces, der for øjeblikket 
finder anvendelse for genetisk 
modificerede organismer. GMO'er bør 
ikke godkendes imod flertallet af de 
demokratisk valgte regeringers og 
europaparlamentsmedlemmers vilje.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslag 4 i udkastet til indstilling og henviser mere 
specifikt til Junckers tale for plenarforsamlingen.

Ændringsforslag 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 2 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2c) Den omstændighed, at GMO-
afgrøder afhænger af dyre teknologier i 
forbindelse med både erhvervelsen og 
dyrkningen heraf, og det faktum, at 
frøene er patenterede, gør disse afgrøder 
til en multimillionforretning, der intet 
eller meget lidt har at gøre med 
fødevaretilstrækkelighed eller bevarelse af 
biodiversiteten.

Or. pt
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Ændringsforslag 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 2 d (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2d) I en kontekst, hvor store økonomiske 
grupper gennemtvinger dyrkning af 
patenterede produkter, der er mere 
resistente og øger udbyttet, afhænger 
millioner af menneskers 
landbrugsaktiviteter verden over år efter 
år af brugen af såsæd patenteret af disse 
grupper, hvilket gør det umuligt for dem 
at overleve og bevare et stabilt 
eksistensgrundlag. 

Or. pt

Ændringsforslag 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Genetisk modificerede sorter skal, ud 
over at være godkendt til markedsføring, 
desuden opfylde kravene i EU-retten om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, navnlig i 
Rådets direktiv 66/401/EØF1, 
66/402/EØF2, 68/193/EØF3, 98/56/EF4, 
99/105/EF5, 2002/53/EF6, 2002/54/EF7, 
2002/55/EF8, 2002/56/EF9, 2002/57/EF10

og 2008/90/EF11. Af nævnte direktiver 
indeholder direktiv 2002/53/EF og 
2002/55/EF bestemmelser, der bemyndiger 
medlemsstaterne til under visse nærmere 
definerede betingelser at forbyde 
anvendelse af en sort på hele eller en del af 

(3) Genetisk modificerede sorter skal, ud 
over at være godkendt til markedsføring, 
desuden opfylde kravene i EU-retten om 
markedsføring af frø og 
planteformeringsmateriale, navnlig i 
Rådets direktiv 66/401/EØF1, 
66/402/EØF2, 98/56/EF3, 99/105/EF4, 
2002/53/EF5, 2002/54/EF6, 2002/55/EF7, 
2002/56/EF8, 2002/57/EF9 og 
2008/90/EF10. Af nævnte direktiver 
indeholder direktiv 2002/53/EF og 
2002/55/EF bestemmelser, der bemyndiger 
medlemsstaterne til under visse nærmere 
definerede betingelser at forbyde 
anvendelse af en sort på hele eller en del af 
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deres område eller til at fastlægge passende 
betingelser for dyrkning af en sort.

deres område eller til at fastlægge passende 
betingelser for dyrkning af en sort.

__________________ __________________
1 Rådets direktiv 66/401/EØF af 
14. juni 1966 om handel med frø af 
foderplanter (EFT P 125 af 11.7.1966, s. 
2298).

1 Rådets direktiv 66/401/EØF af 
14. juni 1966 om handel med frø af 
foderplanter (EFT P 125 af 11.7.1966, s. 
2298).

2 Rådets direktiv 66/402/EØF af 
14. juni 1966 om handel med sædekorn 
(EFT P 125 af 11.7.1966, s. 2309).

2 Rådets direktiv 66/402/EØF af 
14. juni 1966 om handel med sædekorn 
(EFT P 125 af 11.7.1966, s. 2309).

3 Rådets direktiv 68/193/EØF af 
9. april 1968 om handel med vegetativt 
formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af 
17.4.1968, s. 15).
4 Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 
om afsætning af 
prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 
af 13.8.1998, s. 16).

3 Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 
om afsætning af 
prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 
af 13.8.1998, s. 16).

5 Rådets direktiv 99/105/EF af 22. 
december 1999 om markedsføring af 
forstligt formeringsmateriale (EFT L 11 af 
15.1.2000, s. 17).

4 Rådets direktiv 99/105/EF af 22. 
december 1999 om markedsføring af 
forstligt formeringsmateriale (EFT L 11 af 
15.1.2000, s. 17).

6 Rådets direktiv 2002/53/EF af
13. juni 2002 om den fælles sortsliste over 
landbrugsplantearter (EFT L 193 af 
20.7,2002, s. 1).

5 Rådets direktiv 2002/53/EF af 
13. juni 2002 om den fælles sortsliste over 
landbrugsplantearter (EFT L 193 af 
20.7,2002, s. 1).

7 Rådets direktiv 2002/54/EF af 
13. juni 2002 om handel med bederoefrø 
(EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12).

6Rådets direktiv 2002/54/EF af 
13. juni 2002 om handel med bederoefrø 
(EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12).

8 Rådets direktiv 2002/55/EF af 
13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø 
(EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

7 Rådets direktiv 2002/55/EF af 
13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø 
(EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

9 Rådets direktiv 2002/56/EF af 
13. juni 2002 om handel med 
læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 
60).

8 Rådets direktiv 2002/56/EF af 
13. juni 2002 om handel med 
læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 
60).

10 Rådets direktiv 2002/57/EF af 
13. juni 2002 om handel med frø af olie-
og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, 
s. 74).

9 Rådets direktiv 2002/57/EF af 
13. juni 2002 om handel med frø af olie-
og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, 
s. 74).

11 Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. 
september 2008 om afsætning af 
frugtplanteformeringsmateriale og 

10 Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. 
september 2008 om afsætning af 
frugtplanteformeringsmateriale og 
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frugtplanter bestemt til frugtproduktion 
(EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8).

frugtplanter bestemt til frugtproduktion 
(EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8).

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at beskytte de specifikke karakteristika ved vin og ved lokale produkter, der 
indebærer en høj merværdi.

Ændringsforslag 56
Lorenzo Fontana

Rådets holdning
Betragtning 4

Rådets holdning Ændringsforslag

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 
skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan 
medlemsstaterne ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre den frie handel med den 
pågældende GMO på deres område, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 
skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan 
medlemsstaterne ikke desto mindre 
godkende et forbud eller begrænse brugen 
af eller forhindre den frie handel med den 
pågældende GMO på deres område.

Or. it

Ændringsforslag 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Rådets holdning
Betragtning 4

Rådets holdning Ændringsforslag

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 
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skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan 
medlemsstaterne ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre den frie handel med den 
pågældende GMO på deres område, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan den 
medlemsstat, der har godkendt den 
pågældende GMO til dyrkningsformål, 
ikke forbyde, begrænse eller forhindre den 
frie handel med den pågældende GMO på 
deres område, medmindre andet er fastsat i 
EU-retten. Medlemsstater, der ikke har 
godkendt en GMO til dyrkningsformål, 
kan forbyde, begrænse eller forhindre den 
frie handel med den pågældende GMO på 
deres område.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater, der godkender GMO'er og dyrkningen af disse, skal påtage sig det ansvar, 
der følger med dette valg. Det vil være uacceptabelt at godkende dyrkning alene med 
indtjening for øje, hvis man ikke er parat til at tage følgerne i forbindelse med forbrug og 
eksport, især til fattige lande. Desuden er det væsentligt, at direktivets titel fortsat er klar og 
får praktisk virkning. Medlemsstaternes virkelige frihed på dette område omfatter friheden til 
at forbyde fri handel med en GMO, der er blevet fundet uacceptabel til dyrkningsformål. 

Ændringsforslag 58
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 4

Rådets holdning Ændringsforslag

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 
skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan 
medlemsstaterne ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre den frie handel med den 
pågældende GMO på deres område, 
medmindre andet er fastsat i EU-retten.

(4) Når en GMO er blevet godkendt til 
dyrkningsformål i henhold til Unionens 
retlige ramme for GMO'er, og den sort, der 
skal markedsføres, opfylder EU-rettens 
krav om markedsføringen af frø og 
planteformeringsmateriale, kan 
medlemsstaterne forbyde eller begrænse 
tilstedeværelsen af den pågældende GMO 
på deres område.

Or. fr
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Ændringsforslag 59
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 5

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. Endvidere 
tager den harmoniserede vurdering af de 
sundheds- og miljømæssige risici muligvis 
ikke højde for alle eventuelle virkninger 
af GMO-dyrkning i forskellige regioner 
og lokale økosystemer. I henhold til 
artikel 2, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) kan medlemsstaterne vedtage 
juridisk bindende retsakter, der begrænser 
eller forbyder netop dyrkning af GMO'er 
eller en gruppe af MGO'er inden for en 
bestemt afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika på hele eller dele af deres 
områder, når de først er godkendt på EU-
plan. En sådan fleksibilitet må dog ikke 
have en negativ indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

Or. en
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Ændringsforslag 60
Françoise Grossetête

Rådets holdning
Betragtning 5

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Det er dog væsentligt, at spørgsmål 
vedrørende markedsføring og import af 
GMO'er fortsat reguleres på EU-plan for at 
opretholde det indre marked. I forbindelse 
med dyrkning kan der imidlertid være 
behov for større fleksibilitet i visse 
situationer, idet der er tale om et emne med 
en stærk national, regional og lokal 
dimension, i betragtning af sammenhængen 
med arealanvendelse, lokale 
landbrugsstrukturer og beskyttelse eller 
opretholdelse af habitater, økosystemer og 
landskaber. En sådan fleksibilitet må ikke 
have negativ indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen, og den bør ikke 
skabe tvivl om den afgørende rolle, som 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 
spiller i denne procedure.

Or. fr

Begrundelse

Godkendelsesproceduren og evalueringsprocessen på EU-plan bør så vidt muligt sikres med 
henblik på at forhindre, at denne lovgivning danner præcedens for renationaliseringen af 
andre EU-bestemmelser.

Ændringsforslag 61
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
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Rådets holdning
Betragtning 5

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen. Endvidere tager den 
harmoniserede vurdering af de sundheds-
og miljømæssige risici muligvis ikke højde 
for alle eventuelle virkninger af GMO-
dyrkning i forskellige regioner og lokale 
økosystemer. I henhold til artikel 2, stk. 2, 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) kan 
medlemsstaterne vedtage juridisk 
bindende retsakter om netop dyrkning af 
GMO'er eller en gruppe af MGO'er inden 
for en bestemt afgrødesort eller ud fra 
bestemte karakteristika på hele eller dele 
af deres områder, når de først er godkendt 
på EU-plan. En sådan fleksibilitet må dog 
ikke have en negativ indvirkning på den 
fælles godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen

Or. en

Ændringsforslag 62
Younous Omarjee
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Rådets holdning
Betragtning 5

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Såvel spørgsmål vedrørende markedsføring 
og import af GMO'er som vurderingen af 
sundheds- og miljørisici bør ikke desto 
mindre fortsat reguleres på EU-plan for at 
opretholde det indre marked og et højt 
niveau af menneskelig sundhed, som det 
er fastlagt i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. I forbindelse med 
dyrkning kan der imidlertid være behov for 
større fleksibilitet i visse situationer, idet 
der er tale om et emne med en stærk 
national, regional og lokal dimension, i 
betragtning af sammenhængen med 
arealanvendelse, lokale landbrugsstrukturer 
og beskyttelse eller opretholdelse af 
habitater, økosystemer, landskaber og 
naturlige plantegenotyper. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen, idet denne proces 
udføres efter de højeste standarder og 
omfatter en evaluering af alle de 
eventuelle sundhedsrisici og de følger, 
som indførslen af disse GMO'er kan få 
for natur og miljø.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 5
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Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan. 
Spørgsmål vedrørende markedsføring og 
import af GMO'er bør fortsat reguleres på 
EU-plan for at opretholde det indre 
marked. I forbindelse med dyrkning kan 
der imidlertid være behov for større 
fleksibilitet i visse situationer, idet der er 
tale om et emne med en stærk national, 
regional og lokal dimension, i betragtning 
af sammenhængen med arealanvendelse, 
lokale landbrugsstrukturer og beskyttelse 
eller opretholdelse af habitater, 
økosystemer og landskaber. En sådan 
fleksibilitet må ikke have en negativ 
indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

(5) Erfaringen viser, at dyrkning af 
GMO'er er et spørgsmål, som der arbejdes 
mere indgående med på medlemsstatsplan, 
idet der findes forskellige videnskabelige 
fortolkninger og politiske vurderinger af 
risici. Spørgsmål vedrørende 
markedsføring og import af GMO'er bør 
fortsat reguleres på EU-plan for at 
opretholde det indre marked. I forbindelse 
med dyrkning kan der imidlertid være 
behov for større fleksibilitet i visse 
situationer, idet der er tale om et emne med
en stærk national, regional og lokal 
dimension, i betragtning af sammenhængen 
med arealanvendelse, lokale 
landbrugsstrukturer og beskyttelse eller 
opretholdelse af habitater, økosystemer og 
landskaber. En sådan fleksibilitet må ikke 
have en negativ indvirkning på den fælles 
godkendelsesprocedure, navnlig 
evalueringsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Stemmer overens med ændringsforslag 5 i udkastet til indstilling.

Ændringsforslag 64
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 5 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(5a) Den harmoniserede 
godkendelsesprocedure på EU-plan bør 
derfor styrkes for at kunne omfatte en 
vurdering af sundheds- og miljørisici, 
ikke alene overalt i Den Europæiske 
Union men også på lokalt plan, gennem 
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undersøgelse af den eventuelle 
indvirkning på lokale økosystemer. Kun 
en fuldstændig, centraliseret og virkelig 
uafhængig og styrket 
evalueringsprocedure kan garantere det 
høje sikkerhedsniveau, som traktaterne 
kræver. Dette kræver, at alle 
medlemsstater deltager i denne evaluering 
for at sikre, at så mange holdninger som 
muligt repræsenteres, og for at fremme 
videnskabelig og etisk drøftelse af de 
enkelte medlemsstaters specifikke lokale 
kendetegn. 

Or. fr

Ændringsforslag 65
Lynn Boylan

Rådets holdning
Betragtning 6

Rådets holdning Ændringsforslag

(6) For at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er har nogle 
medlemsstater tyet til anvendelsen af 
beskyttelsesklausuler og 
nødforanstaltninger i henhold til artikel 23 
i direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af 
enten nye eller supplerende oplysninger, 
der er fremkommet, efter at tilladelsen er 
givet, og som påvirker 
miljørisikovurderingen, eller som følge af 
revurdering af eksisterende oplysninger. 
Andre medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der 
kræver, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Beslutningsprocessen har 
desuden vist sig at være særlig vanskelig 
for så vidt angår dyrkningen af GMO'er i 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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lyset af tilkendegivelsen af nationale 
bekymringer, som ikke alene vedrører 
spørgsmål i forbindelse med GMO'ers 
sikkerhed for sundheden eller miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 66
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 6

Rådets holdning Ændringsforslag

(6) For at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er har nogle 
medlemsstater tyet til anvendelsen af 
beskyttelsesklausuler og 
nødforanstaltninger i henhold til artikel 23 
i direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af 
enten nye eller supplerende oplysninger, 
der er fremkommet, efter at tilladelsen er 
givet, og som påvirker 
miljørisikovurderingen, eller som følge af 
revurdering af eksisterende oplysninger. 
Andre medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der 
kræver, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Beslutningsprocessen har 
desuden vist sig at være særlig vanskelig 
for så vidt angår dyrkningen af GMO'er i 
lyset af tilkendegivelsen af nationale 
bekymringer, som ikke alene vedrører 
spørgsmål i forbindelse med GMO'ers 
sikkerhed for sundheden eller miljøet.

(6) For at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er har nogle 
medlemsstater tyet til anvendelsen af 
beskyttelsesklausuler og 
nødforanstaltninger i henhold til artikel 23 
i direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af 
enten nye eller supplerende oplysninger, 
der er fremkommet, efter at tilladelsen er 
givet, og som påvirker 
miljørisikovurderingen, eller som følge af 
revurdering af eksisterende oplysninger. 
Andre medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der 
kræver, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Beslutningsprocessen har 
desuden vist sig at være særlig vanskelig 
for så vidt angår dyrkningen af GMO'er i 
lyset af tilkendegivelsen af nationale 
bekymringer, som ikke alene vedrører 
spørgsmål i forbindelse med GMO'ers 
sikkerhed for sundheden eller miljøet. Det 
er væsentligt, at ansøgere/anmeldere tager 
hensyn til disse nationale bekymringer 
uden at lægge noget pres på 
medlemsstaterne i forbindelse med 
fremtidige ansøgninger om tilladelse til at 
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dyrke GMO'er på det europæiske marked. 

Or. fr

Ændringsforslag 67
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 6

Rådets holdning Ændringsforslag

(6) For at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er har nogle 
medlemsstater tyet til anvendelsen af 
beskyttelsesklausuler og 
nødforanstaltninger i henhold til artikel 23 
i direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af 
enten nye eller supplerende oplysninger, 
der er fremkommet, efter at tilladelsen er 
givet, og som påvirker 
miljørisikovurderingen, eller som følge af 
revurdering af eksisterende oplysninger. 
Andre medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der 
kræver, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. Beslutningsprocessen har 
desuden vist sig at være særlig vanskelig 
for så vidt angår dyrkningen af GMO'er i 
lyset af tilkendegivelsen af nationale 
bekymringer, som ikke alene vedrører 
spørgsmål i forbindelse med GMO'ers 
sikkerhed for sundheden eller miljøet.

(6) For at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er har nogle 
medlemsstater tyet til anvendelsen af 
beskyttelsesklausuler og 
nødforanstaltninger i henhold til artikel 23 
i direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 som følge af 
enten nye eller supplerende oplysninger, 
der er fremkommet, efter at tilladelsen er 
givet, og som påvirker 
miljørisikovurderingen, eller som følge af 
revurdering af eksisterende oplysninger. 
Andre medlemsstater har gjort brug af 
meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 
og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der 
kræver, at der forelægges nyt 
videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 
arbejdsmiljøet. 

Or. en

Begrundelse

Det er aldrig lykkedes Kommissionen at få udryddet mistanken om, at et af forslagets 
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hovedformål var at "overtale" GMO-kritiske medlemsstater til at stemme for (eller i det 
mindste undlade at stemme imod) afgørelser om godkendelse af GMO'er. For ikke at give 
yderligere næring til den slags mistanker, bør alle henvisninger til "vanskelige 
beslutningsprocesser" undgås.

Ændringsforslag 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Rådets holdning
Betragtning 6 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(6a) En medlemsstat bør til enhver tid 
have ret til at suspendere tilladelsen til 
dyrkning af en GMO, hvis den mener, at 
dyrkningen heraf er skadelig for 
mennesker eller miljø i den pågældende 
region, uden at skulle afvente 
videnskabelig dokumentation, der kan slå 
fast, at produktet ikke er skadeligt for den 
menneskelige sundhed eller miljøet. En 
sådan suspension bør ledsages af 
udbetaling af kompensation til de berørte 
producenter, som står i passende forhold 
til deres anslåede tab.

Or. fr

Begrundelse

Princippet om, at medlemsstaterne har frihed til at træffe afgørelse om GMO-dyrkning, skal 
respekteres, og medlemsstaterne bør have mulighed for at omstøde en tidligere afgørelse i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og de nationale interesser.

Ændringsforslag 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, (7) I overensstemmelse med artikel 2, 
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stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at 
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. (7) I denne forbindelse 
forekommer det hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
at give medlemsstaterne større fleksibilitet 
til at beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at træffe 
ved anvendelse af direktiv 2001/18/EF for 
at forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er 
i andre produkter på deres område og i 
grænseområder i nabomedlemsstater. Det 
bør lette beslutningsprocessen på GMO-
området, hvis medlemsstaterne får denne 
mulighed. Samtidig bør forbrugernes, 
landbrugernes og virksomhedernes 
valgfrihed bevares, samtidig med at der 
skabes større klarhed for de berørte parter 
om dyrkningen af GMO'er i Unionen. 
Dette direktiv bør derfor bidrage til et 
velfungerende indre marked i 
overensstemmelse med artikel 114 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 70
Jan Huitema

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne 

(7) Det forekommer hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
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derfor under og efter 
godkendelsesproceduren mulighed for at 
beslutte at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af en GMO på deres område 
med det resultat, at dyrkningen af en 
specifik GMO udelukkes på hele eller en 
del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at træffe 
ved anvendelse af direktiv 2001/18/EF for 
at forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er 
i andre produkter. Det bør lette 
beslutningsprocessen på GMO-området, 
hvis medlemsstaterne får denne mulighed. 
Samtidig bør forbrugernes, landbrugernes 
og virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

at give medlemsstaterne større fleksibilitet 
til at beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at 
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, f.eks. 
for dem der ønsker at bruge afgrøder, der 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet er vurderet 
til at være sikre, samtidig med at der 
skabes større klarhed for de berørte parter 
om dyrkningen af GMO'er i Unionen. 
Dette direktiv bør derfor bidrage til et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 71
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne 
derfor under og efter 
godkendelsesproceduren mulighed for at 
beslutte at begrænse eller forbyde 

(7) I denne forbindelse forekommer det 
hensigtsmæssigt i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at give medlemsstaterne 
større fleksibilitet til at beslutte, hvorvidt 
de ønsker at dyrke GMO-afgrøder på deres 
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dyrkningen af en GMO på deres område 
med det resultat, at dyrkningen af en 
specifik GMO udelukkes på hele eller en 
del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at træffe 
ved anvendelse af direktiv 2001/18/EF for 
at forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er 
i andre produkter. Det bør lette 
beslutningsprocessen på GMO-området, 
hvis medlemsstaterne får denne mulighed. 
Samtidig bør forbrugernes, landbrugernes 
og virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

område, uden at det påvirker 
risikovurderingen i ordningen med EU-
godkendelse af GMO'er under eller efter 
godkendelsesproceduren, og uafhængigt af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne
skal træffe ved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter på 
deres område. Medlemsstaterne har pligt 
til at samarbejde med 
nabomedlemsstaterne med henblik på at 
sikre passende udveksling af oplysninger 
med det formål at forhindre GMO-
forurening på tværs af grænserne.

Or. en

Begrundelse

Vi er enige i, at GMO'er kan forårsage grænseoverskridende forurening af afgrøder og 
biodiversitet. Medlemsstaterne bør derfor samarbejde om at forhindre denne forurening og 
udveksle oplysninger om eventuel dyrkning af GMO'er tæt på deres grænser.

Ændringsforslag 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, (7) (7) I denne forbindelse forekommer det 
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stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne 
derfor under og efter 
godkendelsesproceduren mulighed for at 
beslutte at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af en GMO på deres område 
med det resultat, at dyrkningen af en 
specifik GMO udelukkes på hele eller en 
del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

hensigtsmæssigt i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at give medlemsstaterne 
større fleksibilitet til at beslutte, hvorvidt 
de ønsker at dyrke eller markedsføre 
GMO-afgrøder på deres område i form af 
høstede råvarer eller som forarbejdede 
produkter fra agrofødevareindustrien, 
uden at det påvirker risikovurderingen i 
ordningen med EU-godkendelse af 
GMO'er under eller efter 
godkendelsesproceduren, og uafhængigt af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
skal træffe ved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter på 
deres område og i grænseområder i 
nabomedlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet have ret til at nægte at 
bringe GMO'er i omsætning og dermed ret til at nægte at importere GMO'er. Forbrugernes 
sikkerhed må have forrang frem for agrofødevareindustriens interesser.

Ændringsforslag 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at 
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF bør medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
have mulighed for at beslutte at begrænse 
eller forbyde dyrkningen af en GMO på 
deres område med det resultat, at 
dyrkningen af en specifik GMO udelukkes 
på hele eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. I denne forbindelse 
forekommer det hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
at give medlemsstaterne større fleksibilitet 
til at beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe ved 
anvendelse af direktiv 2001/18/EF for at 
forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er i 
andre produkter på deres område og i 
grænseområder i nabomedlemsstater. Det 
bør lette beslutningsprocessen på GMO-
området, hvis medlemsstaterne får denne 
mulighed. Samtidig bør forbrugernes, 
landbrugernes og virksomhedernes 
valgfrihed bevares, samtidig med at der 
skabes større klarhed for de berørte parter 
om dyrkningen af GMO'er i Unionen. 
Dette direktiv bør derfor bidrage til et 
velfungerende indre marked gennem en 
revision af reglerne for mærkning af 
fødevarer.

Or. it

Ændringsforslag 74
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
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Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at 
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i ordningen 
med EU-godkendelse af GMO'er under 
eller efter godkendelsesproceduren, og 
uafhængigt af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne er berettiget til at 
træffeved anvendelse af direktiv 
2001/18/EF for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 
Det bør lette beslutningsprocessen på 
GMO-området, hvis medlemsstaterne får 
denne mulighed. Samtidig bør 
forbrugernes, landbrugernes og 
virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked, idet der til enhver tid tages 
hensyn til forsigtighedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan



AM\1037402DA.doc 35/122 PE539.851v01-00

DA

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
under og efter godkendelsesproceduren 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne større fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område, uden at 
det påvirker risikovurderingen i 
ordningen med EU-godkendelse af 
GMO'er under eller efter 
godkendelsesproceduren, og uafhængigt af 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
er berettiget til at træffe ved anvendelse af 
direktiv 2001/18/EF for at forhindre 
utilsigtet forekomst af GMO'er i andre 
produkter. Det bør lette 
beslutningsprocessen på GMO-området, 
hvis medlemsstaterne får denne mulighed. 
Samtidig bør forbrugernes, landbrugernes 
og virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv bør 
derfor bidrage til et velfungerende indre 
marked.

(7) I overensstemmelse med artikel 2, 
stk. 2, i TEUF har medlemsstaterne derfor 
mulighed for at beslutte at begrænse eller 
forbyde dyrkningen af en GMO på deres 
område med det resultat, at dyrkningen af 
en specifik GMO udelukkes på hele eller 
en del af den pågældende medlemsstats 
område. I denne forbindelse forekommer 
det hensigtsmæssigt i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet at give 
medlemsstaterne fuld fleksibilitet til at 
beslutte, hvorvidt de ønsker at dyrke 
GMO-afgrøder på deres område og 
uafhængigt af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne skal træffe i henhold til 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EF for at 
forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er i 
andre produkter på deres område og i 
grænseområder i nabomedlemsstater. 
anmeldere/ansøgere skal respektere 
medlemsstaters afgørelser om at begrænse 
eller forbyde dyrkning af en GMO på 
deres område, og tilsvarende må deres 
anmeldelse/ansøgning om tilladelse til 
dyrkning af denne GMO ikke vedrøre 
områder i den pågældende medlemsstat. 

Or. fr

Ændringsforslag 76
Julie Girling

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)
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Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) Kommissionen vurderer på grundlag 
af Miljørådets konklusioner, som vedtoges 
den 4. december 2008, behovet for 
fastsættelse af tærskelværdier for 
mærkning af utilsigtede GMO-spor i 
konventionelle frø på de lavest mulige, 
proportionelle og funktionelle niveauer 
for alle økonomiske aktører. Derudover 
bør Kommissionen vurdere 
nødvendigheden af en harmonisering af 
kontrolprøvetagnings- og 
analysemetoderne for ikke-godkendte 
GMO'er, som er til stede i frøene i meget 
små mængder, og navnlig fastsættelsen af 
en minimumsgrænse for 
sporingsmetodernes ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 77
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør i deres 
egenskab af risikoforvaltere have 
mulighed for at vedtage foranstaltninger, 
der begrænser eller forbyder dyrkningen 
på hele eller dele af deres område af alle 
GMO'er eller grupper af GMO'er inden 
for en bestemt afgrødesort eller ud fra 
bestemte karakteristika eller af en særlig 
GMO, der er godkendt i henhold til del C i 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, eller som er ved at blive 
godkendt eller få deres godkendelse 
fornyet. Disse foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning eller berettiget ud fra grunde, 
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der er relateret til miljøpolitiske eller 
andre legitime faktorer såsom 
socioøkonomiske virkninger, hvor disse 
faktorer ikke er omfattet af den 
harmoniseringsprocedure, der er fastsat i 
del C i direktiv 2001/18/EF og forordning 
(EF) nr. 1829/2003, eller til vedvarende 
videnskabelig usikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 78
Alojz Peterle

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) For at sikre, at dyrkningen af 
GMO'er ikke medfører utilsigtet 
forekomst af GMO'er, især i produkter, 
der er godkendt under Unionens 
kvalitetsordninger, såsom organisk 
produktion, er det nødvendigt med 
effektive sameksistensforanstaltninger.
Det bør derfor pålægges medlemsstaterne 
i overensstemmelse med direktiv 
2001/18/EF at vedtage regler, der finder 
anvendelse på deres område, for at undgå 
en sådan utilsigtet forekomst. Der bør 
tages særlig hensyn til enhver eventuel 
forurening på tværs af grænserne fra en 
medlemsstat eller en region, hvor 
dyrkning er tilladt, til en nabomedlemsstat 
eller -region, hvor det er forbudt. 
Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 udstikker retningslinjer til 
medlemsstaterne om udvikling af 
sameksistensforanstaltninger, herunder i 
grænseområder.

Or. en
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Begrundelse

til trods for, at et flertal af de europæiske forbrugere afviser genetisk modificerede 
organismer (GMO'er i fødevarer (Eurobarometer 2010)) tages der stadigvæk ikke 
tilstrækkelig højde for risikoen for GMO-forurening i fødekæden (fra produktion til forbrug) i 
EU. Omkostningerne ved at holde GMO'er uden for fødekæden gennem isolerings- og 
forebyggelsesforanstaltninger samt de høje udgifter forbundet med prøveudtagning og 
afprøvning medfører voksende økonomiske problemer for producenterne, 
forarbejdningsindustrien og andre berørte parter. 

Ændringsforslag 79
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør samarbejde 
med nabomedlemsstaterne med henblik 
på at sikre tilstrækkelig udveksling af 
oplysninger med det formål at garantere, 
at sameksistensforanstaltningerne 
fungerer effektivt i grænseområder, og for 
at forhindre enhver spredning ind over 
grænsen af en GMO fra en medlemsstat, 
hvor dyrkningen heraf er tilladt, til en 
nabomedlemsstat, hvor den er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) For at sikre, at dyrkningen af 
GMO'er ikke fører til utilsigtet forekomst 
af GMO'er i andre produkter, er effektive 
sameksistensforanstaltninger 
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uomgængeligt nødvendige. 
Medlemsstaterne bør derfor i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/18/EF være berettiget til at vedtage 
regler, der finder anvendelse på deres 
område, for at undgå en sådan utilsigtet 
forekomst. Der bør tages særlig hensyn til 
enhver eventuel forurening på tværs af 
grænserne fra en medlemsstat eller en 
region, hvor dyrkning er tilladt, til en 
nabomedlemsstat eller -region, hvor det er 
forbudt. For at sikre en 
sammenhængende gennemførelse af disse 
regler, herunder i grænseområder, bør 
medlemsstaterne henvise til de 
retningslinjer, som Kommissionen 
udstikker i sin henstilling af 13. juli 
20101a.

__________________
1a Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 om retningslinjer for udvikling af 
nationale sameksistensforanstaltninger til 
at forhindre utilsigtet forekomst af 
GMO’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder (EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) For at sikre, at dyrkningen af 
GMO'er ikke fører til utilsigtet forekomst 
af GMO'er i andre produkter, er det 
nødvendigt med effektive 
sameksistensforanstaltninger, der dog 
ikke må modvirke andre foranstaltninger, 
der er godkendt eller foranlediget af visse 
betingelser i en medlemsstat. Det bør 
derfor pålægges medlemsstaterne i 
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overensstemmelse med direktiv 
2001/18/EF at vedtage regler, der finder 
anvendelse på deres område, for at undgå 
en sådan utilsigtet forekomst. Der bør 
tages særlig hensyn til enhver eventuel 
forurening på tværs af grænserne fra en 
medlemsstat eller en region, hvor 
dyrkning er tilladt, til en nabomedlemsstat 
eller -region, hvor det er forbudt. 
Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 udstikker retningslinjer til 
medlemsstaterne om udvikling af 
sameksistensforanstaltninger, herunder i 
grænseområder.1a

__________________
1aKommissionens henstilling af 13. juli 
2010 om retningslinjer for udvikling af 
nationale sameksistensforanstaltninger til 
at forhindre utilsigtet forekomst af 
GMO’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder (EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1). 

Or. it

Ændringsforslag 82
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) Hvis en anmelder/ansøger indgiver 
en anmodning om tilladelse til at dyrke en 
GMO på Den Europæiske Unions 
område, må denne anmodning ikke 
vedrøre området i en medlemsstat, som 
har besluttet at begrænse eller forbyde 
dyrkningen af GMO'er på sit område. 
Manglende overholdelse af denne 
betingelse bør medføre, at Kommissionen 
automatisk afviser 
anmelderens/ansøgerens anmodning. 
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Or. fr

Ændringsforslag 83
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 7 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7a) Det, at medlemsstaterne får 
fleksibilitet, bør ikke på nogen måde få 
indflydelse på medlemsstaternes 
stillingtagen, når der skal træffes 
afgørelse om godkendelse af GMO'er.
Samtidig bør forbrugernes, landbrugernes 
og virksomhedernes valgfrihed bevares, 
samtidig med at der skabes større klarhed 
for de berørte parter om dyrkningen af 
GMO'er i Unionen. Dette direktiv er 
derfor foreneligt med et velfungerende 
indre marked.

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 9 i udkastet til indstilling. Kommissionen benægter altid, at et af 
hovedformålene med forslaget skulle være at "overtale" GMO-kritiske medlemsstater til at 
stemme for (eller i det mindste undlade at stemme imod) afgørelser om godkendelse af 
GMO'er. Dette skal derfor gøres meget klart i direktivet.

Ændringsforslag 84
Alojz Peterle

Rådets holdning
Betragtning 7 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(7b) De fleste medlemsstater råder ikke 
over foranstaltninger til at beskytte 
konventionelt og organisk landbrug imod 
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forurening med GMO'er, og hvor der 
findes foranstaltninger, er de som regel 
ikke effektive nok til at beskytte 
landbrugerne imod forurening. De 
medlemsstater, der ikke forbyder dyrkning 
af GMO-afgrøder, bør være forpligtet til 
at vedtage foranstaltninger til beskyttelse 
af konventionelt og organisk landbrug 
imod forurening og til at udforme 
ansvarsordninger, der sikrer, at de 
økonomiske omkostninger ved 
forureningen påhviler GMO-
producenterne og ikke de landbrugere, 
der driver konventionelt og organisk 
landbrug.

Or. en

Begrundelse

Til trods for, at et flertal af de europæiske forbrugere afviser genetisk modificerede 
organismer (GMO'er i fødevarer (Eurobarometer 2010)) tages der stadigvæk ikke 
tilstrækkelig højde for risikoen for GMO-forurening i fødekæden (fra produktion til forbrug) i 
EU. Omkostningerne ved at holde GMO'er uden for fødekæden gennem isolerings- og 
forebyggelsesforanstaltninger samt de høje udgifter forbundet med prøveudtagning og 
afprøvning medfører voksende økonomiske problemer for producenterne, 
forarbejdningsindustrien og andre berørte parter. 

Ændringsforslag 85
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 

udgår
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artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 86
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 87
Alojz Peterle

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen om 
at forelægge anmelderen/ansøgeren dens 
krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
udelukkes på hele eller en del af den 
pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen om 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i en
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
udelukkes på hele eller en del af den 
pågældende medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

EU's forordning om fødevarelovgivning (EF) nr. 179/2002 fastlægger de generelle principper 
og bestemmelser om ansvarsfordeling, midlerne til at skabe et solidt videnskabeligt 
fundament, effektive organisatoriske regler og procedurer, som skal understøtte 
beslutningsprocessen vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. Dette forudsætter et tæt 
samarbejde mellem EFSA som leder af risikovurderingen, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Ansøgere/anmeldere bør ikke tildeles en formel rolle i risikostyringsfasen. 
Dette direktiv og forordning 1829/2003 fastlægger anmelder-/ansøgerrollen som led i den 
fulde gennemførelse af EU's fødevarelovgivning.

Ændringsforslag 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område.
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO kan en medlemsstat meddele 
Kommissionen, at den har til hensigt ikke 
at tillade dyrkning af en given GMO på 
hele eller en del af sit område. I så fald 
har anmelderen/ansøgeren mulighed for at 
anmode Kommissionen eller det 
bemyndigende organ om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 
1829/2003, tilsvarende. Kommissionen bør
straks underrette den berørte medlemsstat 
og de øvrige medlemsstater om 
anmelderens/ansøgerens anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 89
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 

(8) Forud for godkendelsesproceduren for 
en given GMO bør anmelderen/ansøgeren
altid anmode om godkendelse fra de 28 
medlemsstater, inden deres område 
indlemmes i ansøgningens 
anvendelsesområde. Uden udtrykkeligt 
tilsagn fra en medlemsstat bør 
anmelderens/ansøgerens ansøgning ikke 
vedrøre den pågældende medlemsstats 
område.
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dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO kan en medlemsstat meddele 
Kommissionen, at den har til hensigt ikke 
at tillade dyrkning af en given GMO på 
hele eller en del af sit område. I så fald 
har anmelderen/ansøgeren mulighed for 
at anmode Kommissionen eller det 
bemyndigende organ om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 
1829/2003, tilsvarende. Kommissionen bør
straks underrette den berørte medlemsstat 
og de øvrige medlemsstater om 
anmelderens/ansøgerens anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 91
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO bør en medlemsstat have 
mulighed for at anmode Kommissionen 
om at forelægge anmelderen/ansøgeren 
dens krav om tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i direktiv 
2001/18/EF eller i overensstemmelse med 
artikel 5 og 17 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning udelukkes på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Kommissionen bør lette proceduren ved 
straks at forelægge medlemsstatens 
anmodning for anmelderen/ansøgeren, og 
anmelderen/ansøgeren bør svare på 
anmodningen inden for en fastsat 
tidsfrist.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1".

Ændringsforslag 92
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 

udgår
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tilsvarende, hvis anmelderen/ansøgeren 
udtrykkeligt eller stiltiende giver samtykke 
til medlemsstatens anmodning inden for 
en fastsat tidsfrist fra Kommissionens 
meddelelse af anmodningen til 
anmelderen/ansøgeren. Hvis 
anmelderen/ansøgeren modsætter sig 
anmodningen, bør anmelderen/ansøgeren 
underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. En afvisning fra 
anmelderen/ansøgeren med hensyn til at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen berører dog 
ikke Kommissionens beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 
2001/18/EF eller artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 at foretage 
en sådan tilpasning, når det er 
hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 
("autoriteten").

Or. en

Ændringsforslag 93
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 
tilsvarende, hvis anmelderen/ansøgeren 
udtrykkeligt eller stiltiende giver samtykke 
til medlemsstatens anmodning inden for 
en fastsat tidsfrist fra Kommissionens 
meddelelse af anmodningen til 
anmelderen/ansøgeren. Hvis 
anmelderen/ansøgeren modsætter sig 
anmodningen, bør anmelderen/ansøgeren 
underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. En afvisning fra 

udgår
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anmelderen/ansøgeren med hensyn til at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen berører dog 
ikke Kommissionens beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 
2001/18/EF eller artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 at foretage 
en sådan tilpasning, når det er 
hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 
("autoriteten").

Or. en

Ændringsforslag 94
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 
tilsvarende, hvis anmelderen/ansøgeren 
udtrykkeligt eller stiltiende giver samtykke 
til medlemsstatens anmodning inden for 
en fastsat tidsfrist fra Kommissionens 
meddelelse af anmodningen til
anmelderen/ansøgeren. Hvis 
anmelderen/ansøgeren modsætter sig 
anmodningen, bør anmelderen/ansøgeren 
underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. En afvisning fra 
anmelderen/ansøgeren med hensyn til at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen berører dog 
ikke Kommissionens beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 

udgår
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2001/18/EF eller artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 at foretage 
en sådan tilpasning, når det er 
hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 
("autoriteten").

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1".

Ændringsforslag 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 
tilsvarende, hvis anmelderen/ansøgeren 
udtrykkeligt eller stiltiende giver samtykke 
til medlemsstatens anmodning inden for en 
fastsat tidsfrist fra Kommissionens 
meddelelse af anmodningen til 
anmelderen/ansøgeren. Hvis 
anmelderen/ansøgeren modsætter sig
anmodningen, bør anmelderen/ansøgeren
underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. En afvisning fra 
anmelderen/ansøgeren med hensyn til at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen berører dog 
ikke Kommissionens beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 
2001/18/EF eller artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 at foretage 
en sådan tilpasning, når det er 
hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 
tilsvarende, hvis Kommissionen eller det 
bemyndigende organ ikke afviser 
anmelderens/ansøgerens anmodning inden 
for en fastsat tidsfrist fra dens meddelelse. 
Hvis Kommissionen eller det 
bemyndigende organ afviser 
anmodningen, bør den underrette 
anmelderen/ansøgeren, den berørte 
medlemsstat samt de øvrige medlemsstater 
om sin afgørelse. Kommissionen bevarer 
sine beføjelser til i overensstemmelse med 
artikel 19 i direktiv 2001/18/EF eller 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 
1829/2003 at foretage en sådan tilpasning, 
når det er hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 
("autoriteten").
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("autoriteten").

Or. en

Ændringsforslag 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets holdning
Betragtning 9

Rådets holdning Ændringsforslag

(9) Det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør tilpasses 
tilsvarende, hvis anmelderen/ansøgeren 
udtrykkeligt eller stiltiende giver samtykke 
til medlemsstatens anmodning inden for 
en fastsat tidsfrist fra Kommissionens 
meddelelse af anmodningen til 
anmelderen/ansøgeren. Hvis 
anmelderen/ansøgeren modsætter sig 
anmodningen, bør anmelderen/ansøgeren 
underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne herom. En afvisning fra 
anmelderen/ansøgeren med hensyn til at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen berører dog ikke 
Kommissionens beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 
2001/18/EF eller artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003 at foretage 
en sådan tilpasning, når det er 
hensigtsmæssigt, i lyset af den 
miljørisikovurdering, som gennemføres af 
Den Europæiske Fødevareautoritet 
("autoriteten").

(9) Anmelderen/ansøgeren bør overholde 
medlemsstaternes suveræne afgørelser og 
bør derfor ikke indgive nogen ansøgning 
vedrørende området i de medlemsstater, 
som udtrykkeligt eller stiltiende har 
besluttet at begrænse eller forbyde 
GMO'er på deres område. Det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen bør derfor 
begrænses til områderne i de 
medlemsstater, som udtrykkeligt og 
offentligt har givet deres samtykke til 
dyrkning af GMO'er på deres område. 
Ethvert pres, som udøves på en 
medlemsstat, bør forbydes og være 
underlagt passende økonomiske 
sanktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Gilles Pargneaux
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Rådets holdning
Betragtning 9 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(9a) Restriktioner for eller forbud mod 
dyrkning af GMO'er i medlemsstaterne 
bør ikke forhindre, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, forudsat at alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med denne 
forskning.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Renate Sommer

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger og
sameksistens. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
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den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

Or. de

Ændringsforslag 99
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan 
gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre strengt 
videnskabelige grunde end dem, der er 
vurderet i henhold til det harmoniserede 
EU-regelsæt (dvs. direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003), som er i 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Julie Girling

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt, som allerede 
omfatter procedurer, der tager højde for 
de risici, som dyrkningen af en særlig 
GMO kan udgøre for folkesundheden og 
miljøet, (dvs. direktiv 2001/18/EF og 
forordning (EF) nr. 1829/2003), som er i 
overensstemmelse med EU-retten. Disse 
grunde kan være relateret til miljøpolitiske 
eller landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

Or. en

Ændringsforslag 101
Alojz Peterle

Rådets holdning
Betragtning 10
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Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

(10) En medlemsstat bør til enhver tid have 
mulighed for at fungere som 
risikoansvarlig og træffe begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen af en GMO eller 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle tidligere 
godkendte GMO'er på hele eller dele af 
dens område, baseret på hensyn i 
almenhedens interesse, som er i 
overensstemmelse med EU-retten. Disse 
grunde kan være relateret til miljøpolitiske 
eller landbrugspolitiske mål eller andre 
legitime faktorer såsom socioøkonomiske 
virkninger, hvor disse faktorer ikke er 
omfattet af den harmoniseringsprocedure, 
der er fastsat i del C i direktiv 
2001/18/EF, eller til vedvarende 
videnskabelig usikkerhed. De pågældende 
foranstaltninger bør være behørigt 
videnskabeligt begrundet eller begrundet i 
andre legitime faktorer, der kan være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af GMO'er. Disse grunde 
kan gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

Or. en

Begrundelse

I EU's forordning om fødevarelovgivning (EF) nr. 178/2002 fastlægges de generelle 
principper og bestemmelser om ansvarsfordeling, midlerne til at fremskaffe et solidt 
videnskabeligt fundament og effektive organisatoriske regler og procedurer, som skal 
understøtte beslutningsprocessen vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. Dette forudsætter 
et tæt samarbejde mellem EFSA som leder af risikovurderingen, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Ansøgere/anmeldere bør ikke tildeles en formel rolle i risikostyringsfasen.
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Ændringsforslag 102
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og 
kun hvis anmelderen/ansøgeren har afvist 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe
begrundede foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkningen af den 
tidligere godkendte GMO på hele eller 
dele af dens område, baseret på andre
grunde end dem, der er vurderet i henhold 
til det harmoniserede EU-regelsæt (dvs.
direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan 
gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

(10) Medlemsstater, der fungerer som 
risikoansvarlige, bør bemyndiges til/gives
mulighed for at/have tilladelse til at træffe 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen af en GMO eller 
grupper af GMO'er eller alle GMO'er på 
hele eller dele af deres område, begrundet 
i miljømæssige virkninger eller andre
legitime faktorer såsom socioøkonomiske 
virkninger, hvor disse forhold ikke er 
behørigt omfattet af den 
harmoniseringsprocedure, der er fastlagt i 
del C i direktiv 2001/18/EF og forordning
(EF) nr. 1829/2003, eller i vedvarende 
videnskabelig usikkerhed. Disse 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 10
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Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og 
kun hvis anmelderen/ansøgeren har afvist 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

(10) Hvis anmelderen/ansøgeren vælger 
ikke at udnytte muligheden for at anmode 
om en begrænsning af det geografiske 
anvendelsesområde for en given GMO, bør 
den pågældende medlemsstat sende 
Kommissionen meddelelse om de
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den
pågældende GMO på hele eller dele af 
dens område, baseret på de grunde, der er
anført i dette direktivs artikel 26b, stk. 3, 
som er i overensstemmelse med EU-retten.
Disse grunde kan være relateret til 
miljøpolitiske eller landbrugspolitiske mål 
eller andre tvingende grunde, som f.eks. 
fysisk planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

Or. en

Ændringsforslag 104
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 

(10) En medlemsstat bør endvidere have 
mulighed for at fungere som 
risikoansvarlig og træffe begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
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anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

forbyder dyrkningen af en GMO eller 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle tidligere 
godkendte GMO'er på hele eller dele af 
dens område, når det er i offentlighedens 
interesse, baseret på andre grunde end 
dem, der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre legitime 
faktorer såsom socioøkonomiske 
virkninger, hvor disse faktorer ikke er 
omfattet af den harmoniseringsprocedure, 
der er fastsat i del C i direktiv 
2001/18/EF, eller til vedvarende 
videnskabelig usikkerhed. De pågældende 
foranstaltninger bør være behørigt 
videnskabeligt begrundet eller begrundet i 
andre legitime forhold, der kan være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af GMO'er. Disse grunde 
kan gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

Or. en

Ændringsforslag 105
Paul Brannen

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
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medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem, 
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål baseret på 
empiriske beviser eller andre tvingende 
grunde, som f.eks. fysisk planlægning, 
arealanvendelse, socioøkonomiske 
virkninger, sameksistens og offentlig 
orden. Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, afhængig af 
de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde.

Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringen af artikel 26b, stk. 3.

Ændringsforslag 106
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og 
kun hvis anmelderen/ansøgeren har afvist 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere

(10) Uden at det berører en medlemsstats 
mulighed for at anmode om tilpasning af
det geografiske anvendelsesområde i en 
anmeldelse/ansøgning, bør en
medlemsstat til enhver tid have mulighed 
for at træffe begrundede foranstaltninger, 
der begrænser eller forbyder dyrkningen af
en GMO eller af grupper af GMO'er 
inden for en afgrødesort eller ud fra 
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godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem,
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

bestemte karakteristika eller af alle 
GMO'er, der tidligere er godkendt, på hele 
eller dele af dens område, baseret på
hensyn i almenhedens interesse, som er i 
overensstemmelse med EU-retten. Disse 
grunde kan være relateret til miljøpolitiske 
eller landbrugspolitiske mål eller andre
legitime faktorer såsom socioøkonomiske 
følger, hvor disse faktorer ikke er omfattet 
af den harmoniseringsprocedure, der er 
fastsat i del C i direktiv 2001/18/EF, eller 
til vedvarende videnskabelig usikkerhed.
Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

Or. en

Ændringsforslag 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og 
kun hvis anmelderen/ansøgeren har afvist 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område, baseret på andre grunde end dem,
der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 

(10) Uden at det berører en medlemsstats 
mulighed for at anmode om tilpasning af
det geografiske anvendelsesområde i en 
anmeldelse/ansøgning, bør en
medlemsstat til enhver tid have mulighed 
for at fungere som risikoansvarlig og
træffe begrundede foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkningen af en
GMO eller af grupper af GMO'er inden 
for en afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle GMO'er, på 
hele eller dele af dens område, baseret på 
hensyn i almenhedens interesse, som er i 
overensstemmelse med EU-retten. Disse 
grunde kan være relateret til miljøpolitiske 
eller landbrugspolitiske mål eller andre
legitime grunde såsom socioøkonomiske 
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landbrugspolitiske mål eller andre
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

virkninger, hvor disse faktorer ikke er 
omfattet af den harmoniseringsprocedure, 
der er fastsat i del C i direktiv 
2001/18/EF, eller til vedvarende 
videnskabelig usikkerhed. Disse 
foranstaltninger bør behørigt begrundes 
på grundlag af videnskabelige årsager 
eller af sundhedsmæssige, økonomiske, 
sociale eller etiske årsager, som kan være 
forbundet med udsætning eller 
markedsføring af GMO'er. Disse grunde 
kan gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination, afhængig af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde.

Or. it

Ændringsforslag 108
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

(10) En medlemsstat bør endvidere, og kun 
hvis anmelderen/ansøgeren har afvist at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkningen af den 
tidligere godkendte GMO på hele eller dele 
af dens område, baseret på andre grunde 
end dem, der er vurderet i henhold til det 
harmoniserede EU-regelsæt (dvs. direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 

(10) En medlemsstat bør have mulighed for 
at træffe foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen af den tidligere 
godkendte GMO på hele eller dele af dens 
område. Disse foranstaltninger, som 
medlemsstaterne bør kunne træffe helt 
efter eget valg, kan være baseret på 
miljøpolitiske eller landbrugspolitiske mål 
eller alle andre tvingende grunde, som 
f.eks. arealanvendelse, fysisk planlægning, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden.
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tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 109
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag
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(10) En medlemsstat bør endvidere, og 
kun hvis anmelderen/ansøgeren har afvist 
at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen for en GMO 
efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat, have mulighed for at træffe 
begrundede foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkningen af 
den tidligere godkendte GMO på hele eller 
dele af dens område, baseret på andre 
grunde end dem, der er vurderet i henhold 
til det harmoniserede EU-regelsæt (dvs. 
direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003), som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Disse grunde kan være 
relateret til miljøpolitiske eller 
landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
og offentlig orden. Disse grunde kan gøres 
gældende enkeltvis eller i kombination, 
afhængig af de særlige omstændigheder i 
den medlemsstat, den region eller det 
område, hvor disse foranstaltninger skal 
gælde.

(10) Medlemsstaterne bør altid have 
mulighed for at fungere som ansvarlig for 
risikostyringen og træffe begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen af en GMO eller af 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle GMO'er på hele 
eller dele af deres område, af 
miljøpolitiske eller landbrugspolitiske 
årsager eller på grund af andre legitime 
faktorer, der kan opstå i forbindelse med 
udsætning eller markedsføring af 
GMO’er som f.eks. socioøkonomiske 
virkninger, sameksistens eller vedvarende 
videnskabelig usikkerhed. Disse grunde 
kan gøres gældende enkeltvis eller i 
kombination.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på ændringsforslag 11 i udkastet til indstilling, men uden 
henvisningen til "fase I", og med flere eksempler. Selv Kommissionen gav i sit udkast til 
forslag regeringerne mulighed for at forbyde specifikke eller alle GMO'er. Rådet har hverken 
taget hensyn til Kommissionen eller til Parlamentets førstebehandlingsholdning. 

Ændringsforslag 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Betragtning 10 a (ny)
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Rådets holdning Ændringsforslag

(10a) I betragtning af at den nyeste 
undersøgelse, der behandler og analyserer 
konsekvenserne af anvendelsen af disse 
produkter på menneskers sundhed og 
sikkerhed stammer fra 2001, og at de 
seneste undersøgelser af deres 
socioøkonomiske konsekvenser og 
indvirkning på dyrs sundhed stammer fra 
2011/2012, bør der tilskyndes og ydes 
støtte til at gennemføre flere 
undersøgelser af disse produkters 
indvirkning på miljøet og på menneskers 
og dyrs sundhed.

Or. pt

Ændringsforslag 111
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 11

Rådets holdning Ændringsforslag

(11) Det niveau for beskyttelse af 
menneskers eller dyrs sundhed og af 
miljøet, der er fastsat på EU-plan, 
muliggør en ensartet videnskabelig 
vurdering i hele Unionen, og nærværende 
direktiv bør ikke ændre på denne 
situation. For at undgå indblanding i de 
beføjelser, der tildeles de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen i henhold til direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde relateret til 
miljøpolitiske mål, som ikke strider mod
vurderingen af risici for sundheden og 
miljøet, der sker inden for rammerne af 
godkendelsesprocedurerne i direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, som f.eks. opretholdelsen af 
visse typer naturlige og landskabsmæssige 

(11) En medlemsstat kan ikke afvige fra
det niveau for beskyttelse af menneskers 
eller dyrs sundhed og af miljøet, der er 
fastsat på EU-plan, og dette princip bør 
fastholdes. For at undgå indblanding i de 
beføjelser, der tildeles de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen i henhold til direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde relateret til 
miljømæssige virkninger, som er 
supplerende i forhold til den vurdering af 
risici for sundheden og miljøet, der sker 
inden for rammerne af 
godkendelsesprocedurerne i direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003.
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særpræg, visse habitater og økosystemer 
samt specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 11

Rådets holdning Ændringsforslag

(11) Det niveau for beskyttelse af 
menneskers eller dyrs sundhed og af 
miljøet, der er fastsat på EU-plan, 
muliggør en ensartet videnskabelig 
vurdering i hele Unionen, og nærværende 
direktiv bør ikke ændre på denne 
situation. For at undgå indblanding i de 
beføjelser, der tildeles de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen i henhold til direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde relateret til 
miljøpolitiske mål, som ikke strider mod
vurderingen af risici for sundheden og 
miljøet, der sker inden for rammerne af 
godkendelsesprocedurerne i direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, som f.eks. opretholdelsen af 
visse typer naturlige og landskabsmæssige 
særpræg, visse habitater og økosystemer 
samt specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester.

(11) En medlemsstat kan ikke fravige det 
niveau for beskyttelse af menneskers eller 
dyrs sundhed og af miljøet, der er fastsat på 
EU-plan, og dette princip bør fastholdes. 
For at undgå indblanding i de beføjelser, 
der tildeles de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen i henhold til direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde, der tager hensyn til 
miljømæssige virkninger, som er 
supplerende i forhold til vurderingen af 
risici for sundheden og miljøet, der sker 
inden for rammerne af 
godkendelsesprocedurerne i direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003.

Or. it

Ændringsforslag 113
Younous Omarjee
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Rådets holdning
Betragtning 11

Rådets holdning Ændringsforslag

(11) Det niveau for beskyttelse af 
menneskers eller dyrs sundhed og af 
miljøet, der er fastsat på EU-plan, 
muliggør en ensartet videnskabelig 
vurdering i hele Unionen, og nærværende 
direktiv bør ikke ændre på denne situation. 
For at undgå indblanding i de beføjelser, 
der tildeles de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen i henhold til direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde relateret til
miljøpolitiske mål, som ikke strider mod
vurderingen af risici for sundheden og 
miljøet, der sker inden for rammerne af 
godkendelsesprocedurerne i direktiv 
2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, som f.eks. opretholdelsen af 
visse typer naturlige og landskabsmæssige 
særpræg, visse habitater og økosystemer 
samt specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester.

(11) Den Europæiske Union bør 
garantere et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers eller dyrs sundhed og af 
miljøet ved hjælp af en ensartet, seriøs 
videnskabelig evaluering, der er virkelig 
uafhængig og af høj kvalitet, i hele 
Unionen, og nærværende direktiv bør ikke 
ændre på denne situation. For at undgå 
indblanding i de beføjelser, der tildeles de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen i henhold til 
direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1829/2003, bør en medlemsstat derfor 
alene benytte grunde relateret til 
miljøpolitiske mål, som er supplerende i 
forhold til den vurdering af risici for 
sundheden og miljøet, der sker inden for 
rammerne af godkendelsesprocedurerne i 
direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 
1829/2003, som f.eks. opretholdelsen af 
visse typer naturlige og landskabsmæssige 
særpræg, visse habitater og økosystemer 
samt specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør også kunne 
basere sådanne foranstaltninger på 
forhold i forbindelse med 
socioøkonomiske virkninger. Disse 
forhold kan omfatte, at det ikke er 



AM\1037402DA.doc 67/122 PE539.851v01-00

DA

praktisk muligt, eller der er høje 
omkostninger forbundet med 
sameksistensforanstaltninger, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold, såsom små øer eller 
bjergområder, behovet for at beskytte 
mangfoldigheden i 
landbrugsproduktionen eller behovet for 
at sikre frøs renhed.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ændringsforslag 14. Der tilføjes en indledende sætning.

Ændringsforslag 115
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør have lov til at 
basere de foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af en GMO eller 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle GMO'er, på 
behørigt begrundede forhold vedrørende 
de miljømæssige virkninger. Disse forhold 
kan omfatte forebyggelse af udvikling af 
modstandsdygtighed over for pesticider 
blandt ukrudt og skadedyr, en genetisk 
modificeret sorts invasivitet eller 
persistens eller muligheden for krydsning 
med nationalt dyrkede eller vilde planter, 
forebyggelse af negative konsekvenser for 
det lokale miljø som følge af de ændringer 
i landbrugspraksis, der er forbundet med 
dyrkningen af GMO'er, bibeholdelse og 
udvikling af landbrugspraksis, som giver 
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større mulighed for at forene 
produktionen og økosystemernes 
bæredygtighed, opretholdelse af den 
lokale biodiversitet, herunder visse 
habitater og økosystemer eller visse typer 
af naturlige og landskabsmæssige 
særpræg, manglende eller utilstrækkelige 
data om de potentielle negative 
konsekvenser af udsætning af GMO'er for 
en medlemsstats lokale eller regionale 
miljø, herunder biodiversiteten.

Or. en

Ændringsforslag 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør have lov til at 
basere de foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af GMO'er på 
behørigt begrundede forhold vedrørende 
de miljømæssige virkninger og på 
respekten for traditionelle 
landbrugsmetoder eller på årsager i 
forbindelse med risikostyring. Disse 
forhold kan omfatte forebyggelse af 
udvikling af modstandsdygtighed over for 
pesticider blandt ukrudt og skadedyr, en 
genetisk modificeret sorts invasivitet eller 
persistens eller muligheden for krydsning 
med nationalt dyrkede eller vilde planter, 
forebyggelse af negative konsekvenser for 
det lokale miljø som følge af de ændringer 
i landbrugspraksis, der er forbundet med 
dyrkningen af GMO'er, bibeholdelse og 
udvikling af landbrugspraksis, som giver 
større mulighed for at forene 
produktionen og økosystemernes 
bæredygtighed, opretholdelse af den 
lokale biodiversitet, herunder visse 
habitater og økosystemer eller visse typer 
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af naturlige og landskabsmæssige 
særpræg, manglende eller utilstrækkelige 
data om de potentielle negative 
konsekvenser af udsætning af GMO'er for 
en medlemsstats lokale eller regionale 
miljø, herunder biodiversiteten.

Or. it

Ændringsforslag 117
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 11 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11b) Årsager i forbindelse med 
socioøkonomiske virkninger kan bl.a. 
være, at sameksistensforanstaltninger 
ikke er praktisk mulige, eller der er høje 
omkostninger forbundet dermed, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 11 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11b) Årsager i forbindelse med 
socioøkonomiske virkninger kan bl.a. 
være, at sameksistensforanstaltninger 
ikke er praktisk mulige, eller der er høje 
omkostninger forbundet dermed, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
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geografiske forhold såsom forhold i 
forbindelse med små øer eller 
bjergområder, behovet for at beskytte 
landbrugsproduktionens diversitet eller 
behovet for at sikre frøs renhed, 
disponibilitet over 
planteformeringsmateriale samt bevarelse 
af konventionelle og økologiske 
dyrkningsmetoder. 

Or. it

Ændringsforslag 119
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 11 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11c) Medlemsstaterne bør også kunne 
basere foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af en GMO eller 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller alle GMO'er, på andre 
forhold, som bl.a. kan omfatte 
arealanvendelse, fysisk planlægning eller 
andre legitime faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Rådets holdning
Betragtning 11 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(11c) Medlemsstaterne bør også kunne 
basere foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af GMO'er, på 



AM\1037402DA.doc 71/122 PE539.851v01-00

DA

andre forhold, som bl.a. kan omfatte 
arealanvendelse, fysisk planlægning eller 
andre legitime faktorer, herunder faktorer 
i forbindelse med kulturelle traditioner.

Or. it

Ændringsforslag 121
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 12

Rådets holdning Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør også være i 
stand til at begrunde de afgørelser, de 
træffer i henhold til direktiv 2001/18/EF,
med socioøkonomiske virkninger, som kan 
opstå af dyrkningen af en GMO på den 
pågældende medlemsstats område. Selv om 
Kommissionens henstilling af 
13. juli 20101 har behandlet spørgsmålet 
om sameksistens, bør medlemsstaterne 
også have mulighed for at træffe 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen af godkendte 
GMO'er på hele eller dele af deres 
område i henhold til dette direktiv. Disse 
grunde kan være, at det er upraktisk eller 
det umuligt at gennemføre 
sameksistensforanstaltninger på grund af 
specifikke geografiske forhold, behovet for 
at undgå forekomsten af GMO'er i andre 
produkter, som f.eks. specifikke eller 
særlige produkter, behovet for at beskytte 
mangfoldigheden i landbrugsproduktionen 
eller behovet for at sikre frøenes og 
planteformeringsmaterialets renhed. 
Desuden har Kommissionen, som det blev 
anmodet om i Rådets konklusioner af 5. 
december 2008 om genetisk modificerede 
organismer, rapporteret til Europa-
Parlamentet og Rådet om socioøkonomiske 
virkninger af GMO-dyrkning. Denne 

(12) Medlemsstaterne bør også være i 
stand til at begrunde deres afgørelser om at 
begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på deres område med 
socioøkonomiske virkninger, som kan 
opstå som følge af dyrkningen af en GMO 
på den pågældende medlemsstats område. 
Disse grunde kan navnlig være, at det er 
upraktisk eller det umuligt at gennemføre 
sameksistensforanstaltninger på grund af 
specifikke geografiske forhold, behovet for 
at undgå forekomsten af GMO'er i andre 
produkter, som f.eks. specifikke eller 
særlige produkter, behovet for at beskytte 
mangfoldigheden i landbrugsproduktionen 
eller behovet for at sikre frøenes og 
planteformeringsmaterialets renhed. 
Desuden har Kommissionen, som det blev 
anmodet om i Rådets konklusioner af 5. 
december 2008 om genetisk modificerede 
organismer, rapporteret til Europa-
Parlamentet og Rådet om socioøkonomiske 
virkninger af GMO-dyrkning. Denne 
rapport kan indeholde værdifulde 
oplysninger for de medlemsstater, der 
overvejer at træffe afgørelser på grundlag 
af dette direktiv.
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rapport kan indeholde værdifulde 
oplysninger for de medlemsstater, der 
overvejer at træffe afgørelser på grundlag 
af dette direktiv.

__________________
1 Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 om retningslinjer for udvikling af 
nationale sameksistensforanstaltninger til 
at forhindre utilsigtet forekomst af 
GMO’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder (EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 12

Rådets holdning Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør også være i 
stand til at begrunde de afgørelser, de 
træffer i henhold til direktiv 2001/18/EF, 
med socioøkonomiske virkninger, som kan 
opstå af dyrkningen af en GMO på den 
pågældende medlemsstats område. Selv om 
Kommissionens henstilling af
13. juli 20101 har behandlet spørgsmålet 
om sameksistens, bør medlemsstaterne 
også have mulighed for at træffe 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen af godkendte 
GMO'er på hele eller dele af deres 
område i henhold til dette direktiv. Disse 
grunde kan være, at det er upraktisk eller 
det umuligt at gennemføre 
sameksistensforanstaltninger på grund af 
specifikke geografiske forhold, behovet 
for at undgå forekomsten af GMO'er i 
andre produkter, som f.eks. specifikke eller 
særlige produkter, behovet for at beskytte 
mangfoldigheden i landbrugsproduktionen 
eller behovet for at sikre frøenes og 

(12) Medlemsstaterne bør også være i 
stand til at begrunde de afgørelser, de 
træffer i henhold til direktiv 2001/18/EF, 
med socioøkonomiske virkninger, som kan 
opstå af dyrkningen af en GMO på den 
pågældende medlemsstats område. Disse 
grunde kan være, at det er nødvendigt eller 
ønskeligt at undgå forekomsten af GMO'er 
i andre produkter, som f.eks. specifikke 
eller særlige produkter, behovet for at 
beskytte mangfoldigheden i 
landbrugsproduktionen eller behovet for at 
sikre frøenes og 
planteformeringsmaterialets renhed. 
Desuden har Kommissionen, som det blev 
anmodet om i Rådets konklusioner af 5. 
december 2008 om genetisk modificerede 
organismer, rapporteret til Europa-
Parlamentet og Rådet om socioøkonomiske 
virkninger af GMO-dyrkning. Denne 
rapport kan indeholde værdifulde 
oplysninger for de medlemsstater, der 
overvejer at træffe afgørelser på grundlag 
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planteformeringsmaterialets renhed. 
Desuden har Kommissionen, som det blev 
anmodet om i Rådets konklusioner af 5. 
december 2008 om genetisk modificerede 
organismer, rapporteret til Europa-
Parlamentet og Rådet om socioøkonomiske 
virkninger af GMO-dyrkning. Denne 
rapport kan indeholde værdifulde 
oplysninger for de medlemsstater, der 
overvejer at træffe afgørelser på grundlag 
af dette direktiv.

af dette direktiv.

__________________
1 Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 om retningslinjer for udvikling af 
nationale sameksistensforanstaltninger til 
at forhindre utilsigtet forekomst af 
GMO’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder (EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 123
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 12 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne bør desuden 
samarbejde indbyrdes om at etablere 
passende "stødpudeområder" mellem 
GMO-frie zoner og områder, hvor der 
dyrkes GMO'er, for at undgå utilsigtede 
konsekvenser af forurening på tværs af 
grænserne. 

Or. en

Ændringsforslag 124
Lorenzo Fontana
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Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, bør
vedrøre dyrkningen og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf, 
og bør ydermere være i overensstemmelse 
med traktaterne, navnlig princippet om 
ikkeforskelsbehandling mellem nationale 
og ikkenationale produkter, 
proportionalitetsprincippet og artikel 34, 
artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF.

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, bør 
vedrøre dyrkningen og kan efter 
medlemsstaternes ønske omfatte den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf.

Or. it

Ændringsforslag 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, bør 
vedrøre dyrkningen og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf, 
og bør ydermere være i overensstemmelse 
med traktaterne, navnlig princippet om 
ikke-forskelsbehandling mellem nationale 
og ikke-nationale produkter,
proportionalitetsprincippet og artikel 34, 
artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF.

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, bør 
vedrøre dyrkningen, bevægeligheden for 
og importen af genetisk modificerede frø 
og genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf, 
og bør ydermere være i overensstemmelse 
med traktaterne, navnlig 
proportionalitetsprincippet og artikel 34, 
artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet have ret til at nægte at 
bringe GMO'er i omsætning og dermed ret til at nægte at importere GMO'er. Forbrugernes 
sikkerhed må have forrang frem for agrofødevareindustriens interesser.

Ændringsforslag 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, bør 
vedrøre dyrkningen og ikke den frie 
bevægelighed for og import af genetisk 
modificerede frø og genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf, 
og bør ydermere være i overensstemmelse 
med traktaterne, navnlig princippet om 
ikkeforskelsbehandling mellem nationale 
og ikkenationale produkter, 
proportionalitetsprincippet og artikel 34, 
artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF.

(13) De begrænsninger eller forbud, der 
vedtages af medlemsstaterne, bør vedrøre 
dyrkningen og den frie bevægelighed for 
og import af genetisk modificerede frø og 
genetisk modificeret 
planteformeringsmateriale, der udgør eller 
indgår i produkter og høstprodukter heraf, 
og bør være i overensstemmelse med 
traktaterne, navnlig princippet om 
ikkeforskelsbehandling mellem nationale 
og ikkenationale produkter, 
proportionalitetsprincippet og artikel 34, 
artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Nicola Caputo

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
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anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO på hele eller dele af deres område fra 
datoen for EU-godkendelsens ikrafttræden 
og senest to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, forudsat at 
en fastlagt standstillperiode, hvori 
Kommissionen har haft lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger om de foreslåede 
foranstaltninger, er udløbet.

anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF1. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO eller grupper af GMO'er inden for 
en afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller alle GMO'er på hele 
eller dele af deres område fra datoen for 
EU-godkendelsens ikrafttræden og for hele 
tilladelsens/godkendelsens varighed, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 
hvori Kommissionen har haft lejlighed til 
at fremsætte bemærkninger om de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet.

__________________ __________________
1 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).

1 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 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF1. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO på hele eller dele af deres område 
fra datoen for EU-godkendelsens 
ikrafttræden og senest to år efter den dato, 
hvor tilladelsen/godkendelsen gives, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
anvende Europa-Parlamentet og Rådets
direktiv 98/34/EF1. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO på hele eller dele af deres område 
forud for datoen for EU-godkendelsens 
ikrafttræden og for hele 
tilladelsens/godkendelsens varighed, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 
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hvori Kommissionen har haft lejlighed til 
at fremsætte bemærkninger om de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet.

hvori Kommissionen har haft lejlighed til 
at fremsætte bemærkninger om de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet. Den 
pågældende medlemsstat skal derfor 
meddele Kommissionen de foreslåede 
foranstaltninger senest 75 dage før 
godkendelsen af dem, for at give 
Kommissionen mulighed til at fremsætte 
bemærkninger, og den bør afstå fra at 
vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger i denne periode. Efter 
udløbet af standstillperioden bør sådanne 
medlemsstater træffe foranstaltninger 
som oprindeligt foreslået eller som ændret 
for at tage hensyn til Kommissionens 
bemærkninger.

__________________ __________________
1 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).

1 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 129
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO på hele eller dele af deres område 

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en oplysningsprocedure 
på EU-plan i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
98/34/EF1. Medlemsstaterne kan begrænse 
eller forbyde dyrkningen af en GMO på 
hele eller dele af deres område uden nogen 
begrænsninger med hensyn til tid og 
varighed.
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fra datoen for EU-godkendelsens 
ikrafttræden og senest to år efter den 
dato, hvor tilladelsen/godkendelsen gives, 
forudsat at en fastlagt standstillperiode, 
hvori Kommissionen har haft lejlighed til 
at fremsætte bemærkninger om de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet.

__________________ __________________
1 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).

1 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. fr

Ændringsforslag 130
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF1. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af en 
GMO på hele eller dele af deres område fra 
datoen for EU-godkendelsens ikrafttræden 
og senest to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, forudsat at 
en fastlagt standstillperiode, hvori 
Kommissionen har haft lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger om de 
foreslåede foranstaltninger, er udløbet.

(14) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
bør være underlagt en kontrol- og 
oplysningsprocedure på EU-plan. Under 
hensyn til kontrollen og informationen på 
EU-plan, er det ikke nødvendigt også at 
anvende Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/34/EF1. Medlemsstaterne kan 
begrænse eller forbyde dyrkningen af alle, 
en gruppe af GMO'er eller en specifik 
GMO på hele eller dele af deres område fra 
datoen for EU-godkendelsens ikrafttræden 
og for hele tilladelsens/godkendelsens 
varighed.

__________________ __________________
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1 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).

1 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

Begrundelse

Stemmer overens med ændringsforslag 17 i udkastet til indstilling. Selv Kommissionen gav i 
sit udkast til forslag regeringerne mulighed for at forbyde specifikke eller alle GMO'er. Rådet 
har hverken taget hensyn til Kommissionen eller til Parlamentets førstebehandlingsholdning. 

Ændringsforslag 131
Biljana Borzan

Rådets holdning
Betragtning 14 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(14a) I standstillperioden bør den 
indehaver af eller ansøger om 
godkendelse, der vil blive berørt af 
foranstaltninger til begrænsning af eller 
forbud mod dyrkning af en GMO eller en 
gruppe GMO'er i en medlemsstat, afstå 
fra al aktivitet, der vedrører dyrkning af 
den pågældende GMO eller gruppe af 
GMO'er i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 132
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 15
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Rådets holdning Ændringsforslag

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen.

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen. 
Desuden bør Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og 
medlemsstaterne søge at oprette et 
omfattende netværk af videnskabelige 
organisationer, som repræsenterer alle 
faglige retninger, bl.a. i tilknytning til 
økologiske spørgsmål, og de bør 
samarbejde om på et meget tidligt 
tidspunkt at påvise enhver potentiel 
afvigelse i de videnskabelige udtalelser 
med henblik på at løse eller klarlægge de 
omstridte videnskabelige problemer. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre, at de nødvendige ressourcer til 
uafhængig forskning om de potentielle 
risici ved udsætning eller markedsføring 
af GMO'er sikres, og at håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder ikke 
hindrer uafhængige forskere i at få 
adgang til al relevant materiale.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst er taget fra EP's førstebehandlingsholdning og skal ses som en tilføjelse til 
ændringsforslag 18 i udkastet til henstilling. Forskningssamarbejde er en forudsætning for en 
anstændig risikovurdering.

Ændringsforslag 133
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 15
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Rådets holdning Ændringsforslag

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen.

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
med hensyn til menneskers og dyrs 
sundhed og beskyttelse af miljøet 
overholdes i forbindelse med forskningen.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 15

Rådets holdning Ændringsforslag

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen.

(15) Afgørelser om begrænsning af eller 
forbud mod dyrkningen af GMO'er i 
medlemsstaterne på hele eller dele af deres 
område forhindrer ikke, at der gennemføres 
bioteknologisk forskning, såfremt alle 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
overholdes i forbindelse med forskningen, 
og såfremt denne aktivitet ikke 
underminerer respekten for de årsager, 
der ligger til grund for forbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Betragtning 15 a (ny)
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Rådets holdning Ændringsforslag

(15a) I betragtning af betydningen af 
videnskabelig dokumentation i forbindelse 
med beslutninger vedrørende forbud mod 
eller godkendelse af GMO'er, bør 
autoriteten og medlemsstaterne gøre brug 
af godkendte offentlige og private 
forskningsinstitutioner for at sikre 
konstant information om og regelmæssig 
offentliggørelse af forskningsresultater 
vedrørende risici ved eller dokumentation 
for enhver utilsigtet forekomst af, 
forurening eller fare for miljøet eller 
menneskers sundhed i forbindelse med 
GMO'er.

Or. it

Ændringsforslag 136
Julie Girling

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst fem år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
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GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 137
Paul Brannen

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst fem år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
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den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af den foreslåede af artikel 26b, stk. 5.

Ændringsforslag 138
Jan Huitema

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen kunne 
anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
offentligt meddele Kommissionen et 
udkast til disse begrundede 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
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den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 139
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
kunne anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, 
og den bør afstå fra at vedtage og 
gennemføre disse foranstaltninger i denne 
periode. Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 

(16) En medlemsstat bør til enhver tid 
have mulighed for at revidere sin 
afgørelse og tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og
træffe foranstaltninger til at begrænse 
eller forbyde dyrkningen af GMO'en.
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mulighed for at vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til Kommissionens 
bemærkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Når nye og objektive omstændigheder 
berettiger en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, bør en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
kunne anmode indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde. Hvis 
indehaveren af tilladelsen/godkendelsen 
ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke, bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage begrundede
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO. Den pågældende medlemsstat bør 
meddele Kommissionen et udkast til disse 
foranstaltninger mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 
den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 
disse foranstaltninger i denne periode. 
Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 

(16) Når det anses for hensigtsmæssigt, og 
under alle omstændigheder tidligst to år 
efter den dato, hvor der gives tilladelse 
til/godkendelse af en GMO, bør en 
medlemsstat kunne træffe 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af den pågældende 
GMO på hele sit område eller en del 
deraf. Sådanne foranstaltninger meddeles 
Kommissionen mindst 75 dage inden 
vedtagelsen for at give Kommissionen 
lejlighed til at fremsende ikke-bindende 
bemærkninger. Den pågældende 
medlemsstat bør afstå fra at vedtage og 
gennemføre disse foranstaltninger i denne 
periode. Efter udløbet af den fastlagte 
standstillperiode bør medlemsstaten have 
mulighed for at vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret, i tilfælde af at den 
pågældende medlemsstat finder det 
hensigtsmæssigt, for at tage hensyn til 
Kommissionens bemærkninger. I tilfælde 
af at de 75 dage helt eller delvis 
overlapper såningsperioden for de arter, 
som de godkendte GMO'er tilhører, bør 
medlemsstaten have tilladelse til at 
iværksætte forbuddet.
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Kommissionens bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 141
Biljana Borzan

Rådets holdning
Betragtning 16 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(16a) I standstillperioden bør den 
indehaver af eller ansøger om 
godkendelse, der vil blive berørt af 
foranstaltninger til begrænsning af eller 
forbud mod dyrkning af en GMO eller en 
gruppe GMO'er i en medlemsstat, afstå 
fra al aktivitet, der vedrører dyrkning af 
den pågældende GMO eller gruppe af 
GMO'er i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 142
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) En medlemsstat bør have mulighed 
for at anmode den kompetente myndighed 
eller Kommissionen om at reintegrere hele 
eller en del af sit område, der tidligere var 
udelukket, i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen. I så fald bør det 
ikke være nødvendigt at videresende 
anmodningen til indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen og bede om 
dennes samtykke. Den kompetente 
myndighed, der har udstedt den skriftlige 

(17) En medlemsstat skal også have 
mulighed for at anmode den kompetente 
myndighed eller Kommissionen om at 
reintegrere hele eller en del af sit område, 
der tidligere var udelukket, i det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen. I så fald bør den 
kompetente myndighed, der har udstedt 
den skriftlige tilladelse, eller 
Kommissionen i henhold til henholdsvis 
direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 ændre det geografiske 
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tilladelse, eller Kommissionen bør i 
henhold til henholdsvis direktiv 
2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 ændre det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen eller 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed.

anvendelsesområde i tilladelsen eller 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed.

Or. fr

Ændringsforslag 143
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) En medlemsstat bør have mulighed 
for at anmode den kompetente myndighed 
eller Kommissionen om at reintegrere 
hele eller en del af sit område, der 
tidligere var udelukket, i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen. I så fald bør det 
ikke være nødvendigt at videresende 
anmodningen til indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen og bede om 
dennes samtykke. Den kompetente 
myndighed, der har udstedt den skriftlige 
tilladelse, eller Kommissionen bør i 
henhold til henholdsvis direktiv 
2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 ændre det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen eller 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1".

Ændringsforslag 144
Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Skriftlige tilladelser eller afgørelser 
om godkendelser udstedt eller vedtaget 
med et geografisk anvendelsesområde, der 
er afgrænset til bestemte områder, eller 
foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
dette direktiv med henblik på at begrænse 
eller forbyde dyrkningen af GMO'er bør 
ikke forhindre eller begrænse andre 
medlemsstaters brug af godkendte GMO'er. 
Derudover bør dette direktiv og de 
nationale foranstaltninger, der vedtages i 
medfør heraf, ikke berøre krav i EU-retten 
vedrørende utilsigtet og tilfældig forekomst 
af GMO'er i sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der ikke er 
genetisk modificeret, og ikke forhindre 
dyrkningen af sorter, der opfylder disse 
krav.

(18) Skriftlige tilladelser eller afgørelser 
om godkendelser udstedt/vedtaget med et 
geografisk anvendelsesområde, der er 
afgrænset til bestemte områder, eller 
foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i henhold til dette direktiv 
med henblik på at begrænse eller forbyde 
dyrkning af GMO'er bør ikke forhindre 
eller begrænse andre medlemsstaters brug 
af godkendte GMO'er, forudsat at der 
træffes passende 
sameksistensforanstaltninger for at 
forhindre forurening på tværs af 
grænserne. Derudover bør dette direktiv 
og de nationale foranstaltninger, der 
vedtages i medfør heraf, ikke berøre krav i 
EU-retten vedrørende utilsigtet og tilfældig 
forekomst af GMO'er i sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der ikke er 
genetisk modificeret, og ikke forhindre 
dyrkningen af sorter, der opfylder disse 
krav.

Or. en

Ændringsforslag 145
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 18
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Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Skriftlige tilladelser eller afgørelser 
om godkendelser udstedt eller vedtaget 
med et geografisk anvendelsesområde, der 
er afgrænset til bestemte områder, eller
foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
dette direktiv med henblik på at begrænse 
eller forbyde dyrkningen af GMO'er bør 
ikke forhindre eller begrænse andre 
medlemsstaters brug af godkendte GMO'er. 
Derudover bør dette direktiv og de 
nationale foranstaltninger, der vedtages i 
medfør heraf, ikke berøre krav i EU-
retten vedrørende utilsigtet og tilfældig 
forekomst af GMO'er i sorter af frø og 
planteformeringsmateriale, der ikke er 
genetisk modificeret, og ikke forhindre 
dyrkningen af sorter, der opfylder disse 
krav.

(18) Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
dette direktiv med henblik på at begrænse 
eller forbyde dyrkningen af GMO'er bør 
ikke forhindre eller begrænse andre 
medlemsstaters brug af godkendte GMO'er.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1".

Ændringsforslag 146
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 18 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(18a) Det er nødvendigt at træffe effektive 
sameksistensforanstaltninger for at sikre, 
at dyrkningen af GMO'er ikke fører til 
utilsigtet forekomst af GMO'er i andre 
produkter og andre afgrøder. Det bør 
derfor pålægges medlemsstaterne i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/18/EF at vedtage regler, der finder 
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anvendelse på deres område, for at undgå 
en sådan utilsigtet forekomst. Der bør 
tages særlig hensyn til enhver eventuel 
forurening på tværs af grænserne fra en 
medlemsstat eller en region, hvor 
dyrkning af GMO'er er tilladt, til en 
nabomedlemsstat eller -region, hvor det er 
forbudt. Kommissionens henstilling af 13. 
juli 2010 udstikker retningslinjer til 
medlemsstaterne om udvikling af 
sameksistensforanstaltninger, herunder i 
grænseområder.1a 

_________________
1a Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 om retningslinjer for udvikling af 
nationale sameksistensforanstaltninger til 
at forhindre utilsigtet forekomst af 
GMO’er i konventionelle og økologiske 
afgrøder (EUT C 200 af 22.7.2010, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Rådets holdning
Betragtning 20

Rådets holdning Ændringsforslag

(20) Dette direktiv berører ikke
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til den frie bevægelighed for 
konventionelle frø, konventionelt 
planteformeringsmateriale og høstudbyttet 
heraf i medfør af den relevante EU-ret og i 
overensstemmelse med TEUF.

(20) Dette direktiv bør ikke betragtes som 
en støtte for medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til den frie bevægelighed for 
konventionelle frø, konventionelt 
planteformeringsmateriale og høstudbyttet 
heraf, og det åbner nye perspektiver for 
den relevante EU-ret vedrørende staters 
suverænitet.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet skal ikke betragtes som en marginal indrømmelse til staternes nationale 
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suverænitet, men som et vigtigt præcedensskabende element for nærhedsprincippet, der 
korrekt opfattet definerer, at Unions beføjelser starter der, hvor nationalstatens ender.

Ændringsforslag 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets holdning
Betragtning 20 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(20a) For at garantere et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau bør 
medlemsstaterne ligeledes træffe effektive 
mærknings- og 
informationsforanstaltninger for at sikre 
total gennemsigtighed med hensyn til 
tilstedeværelsen af GMO'er på deres 
område og i de produkter, der produceres 
og markedsføres der.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 21 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(21a) Kommissionen vil i 
overensstemmelse med artikel 207 i TEUF 
fortsætte med at sikre et forsvar i 
forbindelse med enhver klage over 
foranstaltninger truffet af en medlemsstat 
på dette område, der indbringes for 
WTO's tvistbilæggelsesorganer.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom de nye artikler giver medlemsstaterne mulighed for at indføre nationale forbud mod 
dyrkning af GMO'er af andre årsager end hensynet til miljøet og folkesundheden, er der en 
klar risiko for, at denne form for begrænsende foranstaltninger kan blive indbragt for WTO's 
tvistbilæggelsespanel. Hvis dette skulle ske, må vi sikre, at der findes et ensartet forsvar 
overalt i Unionen, og at medlemsstaterne ikke kommer til at stå alene om at løse eventuelle 
internationale tvister. Den foreslåede tekst kommer fra et arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene af 29. april 2011, som blev fremsendt til Det Europæiske Råd 
den 5. maj 2011.

Ændringsforslag 150
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Betragtning 21 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(21a) Nabomedlemsstater bør samarbejde 
om at sikre passende udveksling af 
oplysninger med henblik på at garantere, 
at sameksistensforanstaltninger i 
grænseområder fungerer effektivt, og for 
at undgå, at en GMO spredes tværs over 
grænsen fra en medlemsstat, hvor 
dyrkning af den er tilladt, til en 
nabomedlemsstat, hvor det er forbudt.

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede ændring af direktiv 2001/18/EF bør strammes op, for så vidt angår 
udfordringen med sameksistens ved grænser, hvilket der stadig ikke er taget tilstrækkeligt 
hensyn til.

Ændringsforslag 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 21 b (ny)



PE539.851v01-00 94/122 AM\1037402DA.doc

DA

Rådets holdning Ændringsforslag

(21b) Bestemmelserne i artikel 26b og 26c 
i direktiv 2001/18/EF gælder med 
forbehold af artikel 23 i samme direktiv 
samt artikel 34 i forordning (EF) nr. 
1829/20031a.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Betragtning 21 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Kommissionen vil i overensstemmelse 
med artikel 207 i TEUF fortsætte med at 
sikre et forsvar i forbindelse med enhver 
klage over foranstaltninger truffet af en 
medlemsstat på dette område, der 
indbringes for WTO's 
tvistbilæggelsesorganer.

Or. en

Begrundelse

Eftersom de nye artikler giver medlemsstaterne mulighed for at indføre nationale forbud mod 
dyrkning af GMO'er af andre årsager end hensynet til miljøet og folkesundheden, er der en 
klar risiko for, at denne form for begrænsende foranstaltninger kan blive indbragt for WTO's 
tvistbilæggelsespanel. Hvis dette skulle ske, må vi sikre, at der findes et ensartet forsvar 
overalt i Unionen, og at medlemsstaterne ikke kommer til at stå alene om at løse eventuelle 
internationale tvister. Den foreslåede tekst kommer fra et arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene af 29. april 2011, som blev fremsendt til Det Europæiske Råd 
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den 5. maj 2011.

Ændringsforslag 153
Younous Omarjee

Rådets holdning
Betragtning 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) Kommissionens henstilling af 13. juli 
2010 udstikker retningslinjer til 
medlemsstaterne om udvikling af 
sameksistensforanstaltninger, herunder i 
grænseområder.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 154
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Betragtning 23

Rådets holdning Ændringsforslag

(23) Direktiv 2001/18/EF bør ændres i 
overensstemmelse hermed —

(23) Direktiv 2001/18/EF og forordning 
(EF) nr. 1829/20031a bør ændres i 
overensstemmelse hermed -

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at gøre noget ved mangler i godkendelsesproceduren ikke blot i dette 
direktiv, men også i forordning (EF) nr. 1829/2003, fordi GMO'er også kan godkendes til 
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dyrkning i henhold til forordning 1829/2003. 

Ændringsforslag 155
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel -1 (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF indsættes følgende 
artikler:

-1) Direktiv 2001/18/EF affattes således:

"Artikel -1

Dyrkning og markedsføring af genetisk 
modificerede organismer (GMO'er) 
forbydes på hele Den Europæiske Unions 
område."

Or. fr

Ændringsforslag 156
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

I direktiv 2001/18/EF indsættes følgende 
artikler:

Direktiv 2001/18/EF ændres som følger:

Or. en

Ændringsforslag 157
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 22

Gældende ordlyd Ændringsforslag

- 1) Artikel 22 affattes således:

Artikel 22 "Artikel 22

Fri omsætning Fri omsætning

Medlemsstaterne kan ikke forbyde, 
begrænse eller forhindre markedsføring af 
GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, 
og som opfylder kravene i dette direktiv, jf. 
dog artikel 23.

Medlemsstaterne kan ikke forbyde, 
begrænse eller forhindre markedsføring af 
GMO'er, der udgør eller indgår i produkter, 
og som opfylder kravene i dette direktiv, jf. 
dog artikel 23 eller artikel 26b."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indgik allerede i Europa-Parlamentets førstebehandlingsbetænkning. 
Det er nødvendigt i artikel 22 at medtage en henvisning til medlemsstaternes nye mulighed for 
at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres områder, ellers bliver der indbyrdes 
modstridende artikler i direktiv 2001/18.

Ændringsforslag 158
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 25

Rådets holdning Ændringsforslag

-1a) I artikel 25 indsættes følgende 
stykke:

"5a. Uden at det berører beskyttelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, må 
adgangen til materiale, som er nødvendigt 
for en uafhængig undersøgelse af 
potentielle risici ved udsætning eller 
markedsføring af GMO'er, herunder frø, 
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ikke begrænses eller hindres."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indgik allerede i Europa-Parlamentets førstebehandlingsbetænkning. 
De i direktivet beskrevne foranstaltninger er uløseligt knyttet til en grundig risikovurdering.

Ændringsforslag 159
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 7, stk. 3, artikel 18, stk. 1, artikel 23, stk. 2 og artikel 30, stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

-1b)I artikel 7, stk. 3, artikel 18, stk. 1 og 
artikel 23, stk. 2, erstattes henvisningen til 
artikel 30, stk.2, med en henvisning til 
artikel 30, stk. 3. I artikel 30, stk. 3, 
tilføjes følgende ord: "Uanset stk. 3 og 4 i 
artikel 5a vedtages udkast til godkendelse 
af en GMO ikke, hvis Rådet ikke har 
afgivet en positiv udtalelse."

Or. en

Begrundelse

Jean-Claude Juncker har gjort det meget klart, at det haster med at gøre 
beslutningsprocessen i forbindelse med tilladelser til dyrkning af GMO'er mere demokratisk. 
Det foreliggende forslag giver mulighed for at tage dette spørgsmål op. Indtil lovgivningen 
om GMO'er tilpasses traktaterne, eksisterer der en hurtig løsning, der består i at erstatte 
henvisningen til forskriftsproceduren med en henvisning til forskriftsproceduren med kontrol, 
hvis den suppleres med en bestemmelse, der gør proceduren mere demokratisk.

Ændringsforslag 160
Nicola Caputo
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 1 

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter.

Medlemsstaterne træffer passende og 
bindende foranstaltninger for at forhindre 
utilsigtet forekomst af GMO'er i andre 
produkter på deres område og i 
nabomedlemsstaters grænseområder."

Or. en

Ændringsforslag 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26a – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 

"1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter.
Efter anmodning fra en nabomedlemsstat 
træffer de passende foranstaltninger for 
at undgå utilsigtet forekomst af GMO'er i 
den pågældende medlemsstats 
grænseområder."

Or. en

Ændringsforslag 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
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Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26a – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter på 
deres område og i nabomedlemsstaters 
grænseområder. For at undgå 
modstridende foranstaltninger i 
nabolande, udarbejder Kommissionen på 
EU-niveau minimumskrav om 
forebyggelse af forurening på tværs af 
grænserne. 

Or. en

Begrundelse

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Ændringsforslag 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26a – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a – stk. 1, affattes således:
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1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter. 

1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet
forekomst af GMO'er i andre produkter på 
deres område og i nabomedlemsstaters 
grænseområder. 

Or. en

Begrundelse

For fuldt ud at sikre en medlemsstats valg om at forblive GMO-fri og også for at sikre de 
landbrugere, der arbejder med konventionelt eller økologisk landbrug, et det ikke 
tilstrækkeligt kun at tilskynde medlemsstaterne til at undgå utilsigtet forekomst af GMO'er i 
andre produkter. Sådanne foranstaltninger bør være obligatoriske overalt i Unionen for at få 
en effektiv beskyttelse, især i grænseområder.

Ændringsforslag 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26a – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter.

"1. De medlemsstater, hvor en GMO kan 
dyrkes i overensstemmelse med en 
godkendelse udstedt i henhold til artikel 
26b, træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter og 
i nabomedlemsstaters grænseområder."

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater, der godkender dyrkning af GMO'er, skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå forurening på tværs af grænserne.
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Ændringsforslag 165
Susanne Melior

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 26a, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan træffe passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter.

"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO'er i andre produkter på 
deres eget område og i 
nabomedlemsstaters grænseområder." I 
grænseområder mellem 
nabomedlemsstater gælder der overalt i 
EU ensartede afstandsregler.

Or. de

Begrundelse

Eventuel dyrkning af GMO'er bør ikke medføre yderligere omkostninger for landbrugere, der 
arbejder inden for konventionelt eller økologisk landbrug. Den bør derfor være obligatorisk 
for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger for at forhindre utilsigtet forekomst af GMO'er 
i andre produkter. Særlig opmærksomhed bør rettes mod eventuel forurening på tværs af 
grænserne. I grænseområder er det særlig vigtigt, at nationale sameksistensforanstaltninger 
koordineres, tilpasses hinanden og er sammenlignelige.

Ændringsforslag 166
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 a – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

-1) I artikel 26a, stk. 1, tilføjes følgende 
stykke:

"De medlemsstater, hvor der kan dyrkes 
en GMO i overensstemmelse med en 
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skriftlig tilladelse udstedt i henhold til 
dette direktiv og i givet fald i 
overensstemmelse med en afgørelse 
udstedt i henhold til artikel 19 samt med 
en beslutning om tilladelse, der er 
vedtaget i henhold til artikel 7 og 19 i 
forordning (EF) nr. 1829/2003, træffer 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
undgå utilsigtet forekomst af GMO'er i 
andre produkter på deres område og i 
nabomedlemsstaters grænseområder. De 
giver Kommissionen meddelelse om de 
pågældende foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Eventuel dyrkning af GMO'er bør ikke medføre yderligere omkostninger for landbrugere, der 
arbejder inden for konventionelt eller økologisk landbrug. Medlemsstater, der tillader 
dyrkning af en GMO, bør efterfølgende være forpligtede til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå forekomsten af GMO'er i andre produkter. Særlig 
opmærksomhed bør rettes mod eventuel forurening på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 167
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. -1 (nyt) 

Rådets holdning Ændringsforslag

-1. Ved indledning af en 
godkendelsesprocedure for en given GMO 
eller ved fornyelse af en godkendelse 
anfører anmelderen/ansøgeren de 
medlemsstater eller de dele af 
medlemsstater, som 
anmeldelsen/ansøgningen vedrører. 

Or. fr
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Begrundelse

Det geografiske omfang for anmodninger om godkendelse skal angives klart i det dossier, der 
indgives af ansøgeren.

Ændringsforslag 168
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning skal være udelukket på hele 
eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. Denne anmodning 
meddeles til Kommissionen senest 30 dage 
fra datoen for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler 
straks medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 169
Sirpa Pietikäinen
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning skal være udelukket på hele 
eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. Denne anmodning 
meddeles til Kommissionen senest 30 dage 
fra datoen for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler 
straks medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 170
Alojz Peterle

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
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tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat anmode om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde for den 
skriftlige tilladelse eller godkendelse med 
det resultat, at dyrkning skal være 
udelukket på hele eller en del af den 
pågældende medlemsstats område 
Anmodningen meddeles til Kommissionen 
senest 60 dage fra datoen for 
videresendelsen af evalueringsrapporten, jf. 
dette direktivs artikel 14, stk. 2, eller fra 
modtagelsen af autoritetens udtalelse, jf. 
artikel 6, stk. 6, og artikel 18, stk. 6, i 
forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren, de øvrige 
medlemsstater og til offentligheden.

Or. en

Begrundelse

I EU's forordning om fødevarelovgivning (EF) nr. 178/2002 fastlægges de generelle 
principper og bestemmelser om ansvarsfordeling, midlerne til at fremskaffe et solidt 
videnskabeligt fundament og effektive organisatoriske regler og procedurer, som skal 
understøtte beslutningsprocessen vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. Dette forudsætter 
et tæt samarbejde mellem EFSA som leder af risikovurderingen, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Ansøgere/anmeldere bør ikke tildeles en formel rolle i risikostyringsfasen. 
Dette direktiv og forordning 1829/2003 fastlægger anmelder-/ansøgerrollen som led i den 
fulde gennemførelse af EU's fødevarelovgivning.

Ændringsforslag 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1
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Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat anmode Kommissionen om at
forelægge anmelderen/ansøgeren sit krav 
om at tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 172
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat anmode Kommissionen om at 
forelægge anmelderen/ansøgeren sit krav
om at tilpasse det geografiske 
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i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Anmodningen meddeles til Kommissionen 
senest 60 dage fra datoen for 
videresendelsen af evalueringsrapporten, jf. 
dette direktivs artikel 14, stk. 2, eller fra 
modtagelsen af autoritetens udtalelse, jf. 
artikel 6, stk. 6, og artikel 18, stk. 6, i 
forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område, 
uden at det er nødvendigt at anføre nogen 
specifikke grunde og idet det 
underforstås, at anmelderen/ansøgeren 
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evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

selv fra starten af kan specificere, om 
anmeldelsen/ansøgningen vedrører hele 
Unionens område eller kun hele eller en 
del af en medlemsstats område.
Medlemsstatens anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler 
ufortøvet medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren samt til de øvrige 
medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

For reasons of legal certainty, the Member States should not have to provide specific reasons 
in support of the request for the exclusion of all or part of its territory which it submitted in 
phase 1, given that the European Food Safety Authority (EFSA) evaluation procedure had not 
yet been completed at that stage. Again in the interests of legal certainty and to simplify the 
procedure, the notifier/applicant should have the option of excluding a Member State or all or 
part if its territory from the scope of the notification/application it submits at the outset.

Ændringsforslag 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat bede Kommissionen om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
og informere anmelderen/ansøgeren om 
anmodningen med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 



PE539.851v01-00 110/122 AM\1037402DA.doc

DA

dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at dyrkning 
skal være udelukket på hele eller en del af 
den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning meddeles til 
Kommissionen senest 30 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

den pågældende medlemsstats område. 
Denne anmodning skal være begrundet 
med faktorer, såsom dem, der er angivet i 
stk. 3 af denne artikel. Dette meddeles til 
Kommissionen senest 90 dage fra datoen 
for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
og senest inden for en frist på 30 dage 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

Or. it

Begrundelse

Inddragelse af parter med personlige interesser i en forskriftsprocedure vedrørende et 
anliggende af offentlig interesse er ikke en hensigtsmæssig måde at opnå en rimelig balance 
mellem disse interesser og ville tværtimod legitimere overdrevne indgreb grundet personlige 
interesser i en administrativ vurderings– og forhandlingsprocedure, der har til formål at 
sikre, at offentlighedens interesser opretholdes.

Ændringsforslag 175
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 

1. Forud for godkendelsesproceduren for 
en given GMO skal anmelderen/ansøgeren
altid anmode om godkendelse fra de 28 
medlemsstater, inden deres område 
indlemmes i ansøgningens 
anvendelsesområde. Uden udtrykkeligt 
tilsagn fra en medlemsstat vedrører 
anmelderens/ansøgerens ansøgning ikke 
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overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning skal være udelukket på hele 
eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. Denne anmodning 
meddeles til Kommissionen senest 30 dage
fra datoen for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler 
straks medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

den pågældende medlemsstats område.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i den anmeldelse/ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning skal være udelukket på hele 
eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. Denne anmodning 
meddeles til Kommissionen senest 30 dage 
fra datoen for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO kan en medlemsstat meddele 
Kommissionen, at den har til hensigt ikke 
at tillade dyrkning af en given GMO på 
hele eller en del af sit område. I så fald 
har anmelderen/ansøgeren mulighed for at 
anmode Kommissionen eller det 
bemyndigende organ om at tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, tilsvarende. Denne anmodning 
sendes til Kommissionen eller det 
bemyndigende organ senest 30 dage fra 
den dato, hvor anmelderen/ansøgeren 
modtager meddelelsen fra Kommissionen 
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autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler straks 
medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

om medlemsstatens beslutning om at 
begrænse eller forbyde dyrkningen af den 
pågældende GMO. Kommissionen 
meddeler straks anmelderens/ansøgerens
anmodning til den interesserede 
medlemsstat og de øvrige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 177
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Under godkendelsesproceduren for en 
given GMO eller ved fornyelsen af 
tilladelsen/godkendelsen kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i den 
anmeldelse/ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003 med det resultat, at 
dyrkning skal være udelukket på hele 
eller en del af den pågældende 
medlemsstats område. Denne anmodning 
meddeles til Kommissionen senest 30 dage 
fra datoen for videresendelsen af 
evalueringsrapporten, jf. dette direktivs 
artikel 14, stk. 2, eller fra modtagelsen af 
autoritetens udtalelse, jf. artikel 6, stk. 6, 
og artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 
1829/2003. Kommissionen meddeler 
straks medlemsstatens anmodning til 
anmelderen/ansøgeren og de øvrige 

udgår
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medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

"Fase 1", som blev indført af Rådet, fastsætter, at en medlemsstat via Kommissionen anmoder 
ansøgeren om at fritage sit område fra det geografiske anvendelsesområde for ansøgningen. 
Et sådant krav ville give private interessenter en vigtig rolle i godkendelsesprocessen. Dette 
er ikke hensigtsmæssigt. "Fase 1" er i strid med alle principper om uafhængig 
beslutningstagning og ville skabe en farlig præcedens for anden lovgivning.

Ændringsforslag 178
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

udgår

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, 
den afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
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stiltiende har givet samtykke til.

Or. en

Ændringsforslag 179
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

udgår

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, 
den afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Or. en

Ændringsforslag 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

udgår

Or. it

Begrundelse

Inddragelse af parter med personlige interesser i en forskriftsprocedure vedrørende et 
anliggende af offentlig interesse er ikke en hensigtsmæssig måde at opnå en rimelig balance 
mellem disse interesser og ville tværtimod legitimere overdrevne indgreb grundet personlige 
interesser i en administrativ vurderings– og forhandlingsprocedure, der har til formål at 
sikre, at offentlighedens interesser opretholdes.

Ændringsforslag 181
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter sig 
en anmodning fra en medlemsstat i 

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter sig 
en anmodning fra en medlemsstat i 
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overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
samtykke fra anmelderen/ansøgeren 
foretages tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten.)

Or. de

Ændringsforslag 182
Alojz Peterle

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

2. Såfremt der fremsendes en anmodning i 
overensstemmelse med stk. 1, foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen som en 
betingelse i den skriftlige tilladelse eller 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

I EU's forordning om fødevarelovgivning (EF) nr. 178/2002 fastlægges de generelle 
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principper og bestemmelser om ansvarsfordeling, midlerne til at fremskaffe et solidt 
videnskabeligt fundament og effektive organisatoriske regler og procedurer, som skal 
understøtte beslutningsprocessen vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. Dette forudsætter 
et tæt samarbejde mellem EFSA som leder af risikovurderingen, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Ansøgere/anmeldere bør ikke tildeles en formel rolle i risikostyringsfasen. 
Dette direktiv og forordning 1829/2003 definerer anmelder-/ansøgerrollen som led i den 
fulde gennemførelse af EU's fødevarelovgivning.

Ændringsforslag 183
Biljana Borzan

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter sig 
en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter sig 
en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. Kommissionen 
offentliggør denne meddelelse om 
indsigelse senest syv dage efter 
modtagelsen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse. 
Kommissionen offentliggør dette 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 184
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
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Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

2. Anmelderen/ansøgeren skal overholde 
medlemsstaternes suveræne afgørelser og 
indgiver derfor ikke nogen ansøgning 
vedrørende områder i de medlemsstater, 
som udtrykkeligt eller stiltiende har 
besluttet at begrænse eller forbyde 
GMO'er på deres område. Det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen skal derfor 
begrænses til områder i de medlemsstater, 
som udtrykkeligt og offentligt har givet 
deres samtykke til dyrkning af GMO'er på 
deres område. Det skal være forbudt at 
lægge nogen form for pres på en 
medlemsstat, ligesom det skal være 
underlagt passende økonomiske og 
strafferetlige sanktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 185
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt har 
givet samtykke til.
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Or. de

Ændringsforslag 186
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til med 
forbehold af Kommissionens godkendelse 
af de sameksistensforanstaltninger, der 
træffes i henhold til artikel 26a, stk.1.

Or. fr

Begrundelse

Eventuel dyrkning af GMO'er bør ikke medføre yderligere omkostninger for landbrugere, der 
arbejder inden for konventionelt eller økologisk landbrug. Medlemsstater, der tillader 
dyrkning af en GMO, bør efterfølgende være forpligtede til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå forekomsten af GMO'er i andre produkter. Særlig 
opmærksomhed bør rettes mod eventuel forurening på tværs af grænserne. Kommissionen bør 
godkende disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 187
Alojz Peterle

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 2
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Rådets holdning Ændringsforslag

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, hvor det er relevant, 
den afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som Kommissionen 
eller det bemyndigende organ udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til.

Or. en

Ændringsforslag 189
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis en anmelder/ansøger modsætter 
sig en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

udgår

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, 
den afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Or. en

Begrundelse

"Fase 1", som blev indført af Rådet, fastsætter, at en medlemsstat via Kommissionen anmoder 
ansøgeren om at fritage sit område fra det geografiske anvendelsesområde for ansøgningen. 
Et sådant krav ville give private interessenter en vigtig rolle i godkendelsesprocessen. Dette 
er ikke hensigtsmæssigt. "Fase 1" er i strid med alle principper om uafhængig 
beslutningstagning og ville skabe en farlig præcedens for anden lovgivning.
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Ændringsforslag 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF.
Artikel 26 b – stk. 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis en anmelder/ansøger modsætter sig 
en anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
anmelderen/ansøgeren underrette 
Kommissionen og medlemsstaterne senest 
30 dage efter Kommissionens meddelelse 
af anmodningen. I tilfælde af udtrykkeligt 
eller stiltiende samtykke fra 
anmelderen/ansøgeren foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i den skriftlige 
tilladelse eller godkendelse.

Hvis Kommissionen eller det 
godkendende organ ikke har modsat sig 
en sådan anmodning inden for 30 dage 
fra meddelelsen af anmodningen fra 
anmelderen/ansøgeren, foretages 
tilpasningen af det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen eller tilladelsen i 
den skriftlige tilladelse eller godkendelse.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Den skriftlige tilladelse udstedt i henhold 
til dette direktiv og, når det er relevant, den 
afgørelse, der er udstedt i henhold til 
artikel 19, samt den afgørelse om 
godkendelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som Kommissionen 
eller det bemyndigende organ udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til.

Or. en


