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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 viite

Neuvoston kanta Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 
114 artiklan,

Or. en

Perustelu

Pelkkä viittaus 192 artiklaan heikentää todennäköisesti jäsenvaltioiden mahdollisuutta kieltää 
GMO:ien viljely muiden kuin ympäristönäkökohtien perusteella. Jos kaksinkertainen 
oikeusperusta hylätään, olisi mahdollisesti parasta säilyttää ehdotettu 114 artikla.

Tarkistus 35
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan -1 viite (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(-1) Muuntogeenisten organismien 
(GMO) viljely ja pitäminen kaupan olisi 
kiellettävä kaikkialla Euroopan unionin 
alueella.

Or. fr

Tarkistus 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Tässä 
yhteydessä asianmukainen oikeusperusta 
on SEUT-sopimuksen 114 artikla, joka 
heijastelee tätä kattavaa suojelun tasoa.
Kuitenkin yhdenmukainen terveyden, 
turvallisuuden, ympäristön sekä 
kuluttajien suojelun korkea taso olisi 
pyrittävä saavuttamaan ja säilyttämään 
koko unionin alueella.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 114 artiklalla varmistetaan terveyden, turvallisuuden, ympäristön sekä 
kuluttajien suojelun korkea taso ja sen vuoksi myönnetään kattava suoja. SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 1 kohta, jossa keskitytään yksinomaan ympäristökysymyksiin, ei ole 
asianmukainen oikeusperusta GMO-yhteyksissä.

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin
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2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

2001/18/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille, ottaen 
huomioon GMO:ien suorat ja välilliset, 
välittömästi ja viipeellä ilmenevät 
kumuloituvat vaikutukset sekä GMO:ien 
ja niihin liittyviin kasvinsuojeluaineisiin 
liittyvät kumuloituvat ihmisten terveyteen 
tai ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.
Tämän lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

Or. fr

Perustelu

Spesifisyytensä vuoksi OMG:ien vaarattomuutta epäillään. Ne myös lisäävät 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Siksi olisi tarpeen muuttaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämiä arviointimenettelyjä.

Tarkistus 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/18/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille, ottaen 
huomioon suorat ja välilliset, välittömästi 
ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän 
aikavälin kumuloituvat ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat 
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korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

vaikutukset. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti taata ihmishenkien 
ja ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

Or. en

Perustelu

Tällä selvennetään direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukaisen riskinarvioinnin keskeistä 
sisältöä ennalta varautumisen periaatteeseen viittaamalla.

Tarkistus 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

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

Or. it

Tarkistus 40
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko 
unionin alueella.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/18/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille, ottaen 
huomioon suorat ja välilliset, välittömästi 
ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän 
aikavälin kumuloituvat ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset. Tällaisen riskinarvioinnin 
avulla saadaan tieteellisiä neuvoja 
päätöksentekoa varten, ja sitä seuraa 
riskinhallintapäätös, jossa otetaan myös 
huomioon muut asian kannalta 
olennaiset perustellut tekijät. Tämän 
lupamenettelyn tavoitteena on taata 
ihmishenkien ja ihmisten terveyden, 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 
ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata 
sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täydennetään suositusluonnokseen tehtyä tarkistusta 2. Koska eron 
tekeminen riskinarvioinnin ja riskinhallinnan välillä on hyvin tärkeää "opt-out” -tapauksissa, 
tästä yleisessä elintarvikelainsäädännössä sekä muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
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annetussa asetuksessa 1829/2003 säädetystä periaatteesta olisi muistutettava tässä. 

Tarkistus 41
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
ensisijaisesti varmistettava 4 päivänä 
joulukuuta 2008 hyväksyttyjen 
ympäristöasioiden neuvoston päätelmien 
täytäntöönpano ja erityisesti GMO:ien 
riskien arviointia koskevien direktiivin 
2001/18/EY liitteen II oikeudellisten 
vaatimusten asianmukainen 
täytäntöönpano. Erityisesti 
muuntogeenisten viljelykasvien pitkän 
aikavälin ympäristövaikutukset sekä 
niiden mahdolliset vaikutukset muihin 
kuin kohdelajikkeisiin olisi arvioitava 
tarkasti. Olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisten vastaanottavien 
ympäristöjen ja maantieteellisten alueiden 
ominaispiirteet, joissa muuntogeenisiä 
viljelykasveja voidaan viljellä, ja lisäksi 
olisi arvioitava mahdolliset 
ympäristövaikutukset, joita aiheutuu 
torjunta-aineiden käytön muuttumisesta 
torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten viljelykasvien vuoksi.
Komission olisi erityisesti varmistettava, 
että GMO:ien ympäristöriskien arviointia 
koskeva ehdotus 
täytäntöönpanoasetukseksi tehdään 
määräajassa. Tämä täytäntöönpanoasetus 
ei saisi perustua pelkästään olennaisen 
vastaavuuden periaatteen tai vertailevan 
turvallisuusarvioinnin käsitteen varaan, 
ja siinä olisi varmistettava, että nykyisiä 
käytäntöjä parannetaan esimerkiksi 
erittelemällä selkeästi välittömät ja 
välilliset pitkän aikavälin vaikutukset sekä 
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tieteellisesti vahvistamattomat seikat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 3. Tarkistuksella selvennetään viittausta 
kauan odotettuun ympäristöriskin arviointia koskevaan oikeudellisesti sitovaan säädökseen 
nykyisten käytäntöjen parantamiseksi.

Tarkistus 42
Jan Huitema, Julie Girling

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Unionin GMO-lupajärjestelmässä 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
tieteen ja tekniikan innovaatioiden riskit 
ja mahdollisuudet. Erityisesti uudet 
kasvinjalostustekniikat kyseenalaistavat 
riskit, jotka olisi otettava huomioon.
Jotkin tekniikat, kuten lajinsisäinen 
genetiikka, on havaittu yhtä turvallisiksi 
kuin perinteiset kasvinjalostustekniikat, 
joten ne voitaisiin jättää tämän 
lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolelle. GMO:ien keskitetty 
sääntelyjärjestelmä on ennakkoehtotämän 
alan huippuinnovaatioiden edistämiselle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 3. Tarkistuksella selvennetään viittausta 
kauan odotettuun ympäristöriskin arviointia koskevaan oikeudellisesti sitovaan säädökseen 
nykyisten käytäntöjen parantamiseksi.
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Tarkistus 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Direktiivin 2001/18/EY liitteen II 
mukaisen riskinarvioinnin 
täytäntöönpanoa on parannettava 
erityisesti muuntogeenisten viljelykasvien 
pitkäaikaisten ympäristövaikutusten sekä 
muihin kuin kohdelajikkeisiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta sekä 
sellaisten vastaanottavien ympäristöjen ja 
maantieteellisten alueiden 
ominaispiirteiden osalta, joissa 
muuntogeenisiä viljelykasveja voidaan 
viljellä, sekä sellaisten mahdollisten 
ympäristövaikutusten osalta, joita 
aiheutuu torjunta-aineiden käytön 
muuttumisesta torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten viljelykasvien vuoksi, 
sekä välittömien ja välillisten pitkän 
aikavälin vaikutusten sekä tieteellisten 
epävarmuustekijöiden osalta. Kaikki 
tällaiset parannukset sekä kaikki 
GMO:ien riskinarviointia koskevien 
ohjeiden oikeudelliseen asemaan tehtävät 
muutokset edellyttävät perinpohjaisia 
keskusteluja ja niiden olisi siksi 
perustuttava direktiivin 2001/18/EY 
asianmukaiseen uudelleentarkasteluun.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2001/18/EY mukainen riskinarviointi on GMO:ien lupamenettelyyn liittyvä 
olennainen periaate. Kaikki tätä periaatetta koskevat, esimerkiksi oikeudelliseen asemaan tai 
toiminnallisuuteen tehtävät muutokset, edellyttävät perinpohjaista keskustelua, ja siksi niitä ei 
olisi käsiteltävä tässä direktiiviä koskevassa tarkistuksessa, vaan sen uudelleentarkastelun 
yhteydessä.
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Tarkistus 44
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Ennalta varautumisen periaate olisi 
aina otettava huomioon tämän direktiivin 
ja sen myöhemmän täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 45
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 46
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 b) Ennalta varautumisen periaate on 
otettava huomioon tämän direktiivin ja 
sen täytäntöönpanon yhteydessä.

Or. en



PE539.851v01-00 12/121 AM\1037402FI.doc

FI

Perustelu

Tämä viittaus ennalta varautumisen periaatteeseen on jo sisällytetty Euroopan parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn kantaan.

Tarkistus 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Koska yritykset, jotka tuottavat 
GMO:ita, ovat samoja kuin lääkkeitä ja 
torjunta-aineita tuottavat yritykset, on 
tarpeen, että viranomaiset ottavat 
huomioon asiaa koskevat riippumattomat 
tutkimukset.

Or. pt

Tarkistus 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että pannaan täytäntöön 
4 päivänä joulukuuta 2008 hyväksytyt 
neuvoston päätelmät direktiivin 
2001/18/EY liitteen II oikeudellisten 
vaatimusten asianmukaisesta 
täytäntöönpanosta. Tätä varten komission 
olisi annettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
lainsäädäntöehdotus, jolla varmistetaan, 
että kyseinen liite on GMO:ien 
riskiarviointia koskevien Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
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uusien ohjeiden mukainen.

Or. fr

Tarkistus 49
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 b) Kun otetaan huomioon 
tämänhetkinen poliittinen konteksti, 
mukaan luettuina komission uuden 
puheenjohtajan sitoutuminen 
lupamenettelyn uudelleentarkasteluun 
sekä se, että GMO:ien viljely on 
osoittautunut Euroopassa erittäin 
kiistanalaiseksi kysymykseksi, tämän 
direktiivin voimaantulon edellytyksenä 
olisi oltava GMO:ien lupamenettelyä 
koskevan päätöksentekoprosessin 
uudelleentarkastelu direktiivissä 
2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 tarkoitetulla tavalla, jotta 
varmistetaan se, että millekään GMO:lle 
ei myönnetä lupaa jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin enemmistön 
kannan vastaisesti.

Or. en

Tarkistus 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 b) Kansanterveydelle aiheutuu lisää 
vaaraa siitä, että käytetään tekniikoita, 
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joita toimivaltaiset ja puolueettomat 
viranomaiset eivät ole testanneet eivätkä 
arvioineet. On tarpeellista varmistaa, että 
tästä asiasta tehdään puolueettomia 
tutkimuksia ja lisätään 
tutkimusinvestointeja, jotta voidaan lisätä 
tällaisia muuntogeenisiä tuotteita ja 
niiden käytön seurauksia koskevaa 
tieteellistä tietämystä, julkistaa 
tutkimusten tulokset ja edistää asiasta 
käytävää keskustelua.

Or. pt

Tarkistus 51
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 b) Direktiivin 2011/18/EY liitettä II 
olisi vahvistettava sisällyttämällä siihen 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
marraskuussa 2010 julkaisemat ohjeet, 
jotka liittyvät ympäristöasioiden 
neuvoston joulukuussa 2008 hyväksymiin 
päätelmiin GMO:ja koskevien 
ympäristöriskien arvioinnista.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan GMO:ien arviointimenettelyjen vahvistaminen. 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on päivittänyt ohjeet ja julkaissut tarkistetun 
asiakirjan marraskuussa 2010. Komissio ei kuitenkaan ole vielä antanut esitystä, jolla näille 
ohjeille voidaan antaa normatiivinen asema. Tällä tarkistuksella pyritään sisällyttämään 
ympäristöriskien arviointia koskevat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ohjeet 
direktiivin 2001/18/EY liitteeseen II ja siten saattamaan keskitetyn arvioinnin vahvistaminen 
osaksi lainsäädäntöä.
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Tarkistus 52
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 c) On otettava huomioon poliittinen 
konteksti ja erityisesti komission uuden 
puheenjohtajan 15 päivänä heinäkuuta 
2014 esittämä sitoumus tarkistaa 
pikaisesti nykyistä 
päätöksentekomenettelyä, jota sovelletaan 
muuntogeenisiin organismeihin.
GMO:ille ei pitäisi myöntää lupaa 
demokraattisesti valittujen hallitusten ja 
Euroopan parlamentin jäsenten 
enemmistön kannan vastaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täydennetään suositusluonnoksen tarkistusta 4 ja viitataan erityisesti 
puheenjohtaja Junckerin täysistunnossa pitämään puheeseen.

Tarkistus 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 c) Koska muuntogeenisten kasvien 
hankinta ja viljely ovat riippuvaisia 
kalliista tekniikoista ja koska niiden 
siemenet ovat patentoituja, niiden 
kasvattamisesta on tullut miljoonien 
arvoista liiketoimintaa, jolla on vähän tai 
ei mitään tekemistä elintarvikehuollon tai 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen kanssa.
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Or. pt

Tarkistus 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 d) Tilanteessa, jossa suuret 
taloudelliset ryhmittymät päättävät viljellä 
itse patentoimiaan tuotteita, jotka ovat 
muita kestävämpiä ja joiden levinneisyys 
on laajempaa, kaikkialla maailmassa 
aiheutuu haittaa miljoonille ihmisille, 
joiden maataloustoiminta on vuodesta 
toiseen riippuvainen näiden ryhmittymien 
patentoimien siementen käytöstä, minkä 
vuoksi heidän vakautensa ja 
toimeentulonsa on mahdotonta;

Or. pt

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(3) Sen lisäksi, että muuntogeeniset 
lajikkeet tarvitsevat luvan markkinoille 
saattamista varten, niiden on myös 
täytettävä siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, jotka 
on esitetty tarkemmin neuvoston 
direktiiveissä 66/401/ETY6, 66/402/ETY7,
68/193/ETY8, 98/56/EY9, 99/105/EY10, 
2002/53/EY11, 2002/54/EY12, 
2002/55/EY13, 2002/56/EY14, 
2002/57/EY15 ja 2008/90/EY16. Näistä 

(3) Sen lisäksi, että muuntogeeniset 
lajikkeet tarvitsevat luvan markkinoille 
saattamista varten, niiden on myös 
täytettävä siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, jotka 
on esitetty tarkemmin neuvoston 
direktiiveissä 66/401/ETY6, 66/402/ETY7, 
98/56/EY9, 99/105/EY10, 2002/53/EY11, 
2002/54/EY12, 2002/55/EY13, 
2002/56/EY14, 2002/57/EY15 ja 
2008/90/EY16. Näistä direktiiveihin 
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direktiiveihin 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
sisältyy säännöksiä, joiden mukaan 
jäsenvaltiot voivat tietyin tarkoin 
määrätyin edellytyksin kieltää lajikkeen 
käytön koko alueellaan tai sen osalla tai 
asettaa tarkoituksenmukaisia edellytyksiä 
lajikkeen viljelylle.

2002/53/EY ja 2002/55/EY sisältyy 
säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot 
voivat tietyin tarkoin määrätyin 
edellytyksin kieltää lajikkeen käytön koko 
alueellaan tai sen osalla tai asettaa 
tarkoituksenmukaisia edellytyksiä 
lajikkeen viljelylle.

__________________ __________________
6 Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, 
rehukasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL P 125,11.7.1966, s. 2298).

6 Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, 
rehukasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL P 125,11.7.1966, s. 2298).

7 Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, 
viljakasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL P 125,11.7.1966, s. 2309).

7 Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, 
viljakasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL P 125,11.7.1966, s. 2309).

8 Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, 
annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, 
viiniköynnöksen kasvullisen 
lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL 
L 93,17.4.1968, s. 15).
9 Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 
20 päivänä heinäkuuta 1998, 
koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä 
kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

9 Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 
20 päivänä heinäkuuta 1998, 
koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä 
kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

10 Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, 
annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, 
metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan
(EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17).

10 Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, 
annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, 
metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan
(EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17).

11 Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

11 Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

12 Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

12 Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

13 Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
vihannesten siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

13 Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
vihannesten siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

14 Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

14 Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, 
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, 
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siemenperunoiden pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

siemenperunoiden pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

15 Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 
13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja 
kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

15 Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 
13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja 
kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan
(EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

16 Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, 
annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, 
hedelmäntuotantoon tarkoitettujen 
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston 
pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 
8.10.2008, s. 8).

16 Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, 
annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, 
hedelmäntuotantoon tarkoitettujen 
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston 
pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 
8.10.2008, s. 8).

Or. fr

Perustelu

On suojeltava viiniköynnöksen ja runsaasti lisäarvoa omaavien paikallistuotteiden 
spesifisyyttä.

Tarkistus 56
Lorenzo Fontana

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, 
jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta 
alueellaan muutoin kuin unionin 
oikeudessa määritellyin edellytyksin.

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, 
jäsenvaltiot voivat kuitenkin kieltää sen 
viljelyn, rajoittaa sen käyttöä tai vaikeuttaa 
sen vapaata liikkuvuutta alueellaan.

Or. it
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Tarkistus 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset,
jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta 
alueellaan muutoin kuin unionin 
oikeudessa määritellyin edellytyksin.

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset,
jäsenvaltio, joka on hyväksynyt tämän 
GMO:n viljelytarkoituksiin, ei saa kieltää, 
rajoittaa tai vaikeuttaa sen vapaata 
liikkuvuutta alueellaan muutoin kuin 
unionin oikeudessa määritellyin 
edellytyksin. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole 
hyväksyneet GMO:a viljelytarkoituksiin, 
saavat kieltää, rajoittaa tai vaikeuttaa sen 
vapaata liikkuvuutta alueellaan.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden, jotka hyväksyvät GMO:t ja niiden viljelyn, on hyväksyttävä myös valintansa 
seuraukset ja kuljettava hyväksyntälogiikka loppuun asti. Ei voida hyväksyä sitä, että viljely 
hyväksytään pelkästään tulojen saamiseksi, mutta ei hyväksytä seurauksia, joita aiheutuu 
kulutukselle ja viennille erityisesti köyhiin maihin. Lisäksi direktiivin otsikko on pidettävä 
selkeänä ja sillä on oltava käytännön seurauksia. Jäsenvaltioiden todellinen vapaus tässä 
asiassa merkitsee myös sitä, että kielletään viljelytarkoituksiin hyväksytyn GMO:n vapaa 
liikkuvuus.

Tarkistus 58
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 4 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, 
jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta 
alueellaan muutoin kuin unionin 
oikeudessa määritellyin edellytyksin.

(4) Kun GMO on hyväksytty 
viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan 
unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti 
ja, kun kyse on markkinoille saatettavasta 
lajikkeesta, se täyttää siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
unionin lainsäädännön vaatimukset, 
jäsenvaltiot saavat kieltää GMO:n 
esiintymisen alueellaan tai rajoittaa sitä.

Or. fr

Tarkistus 59
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Lisäksi yhdenmukaisessa terveys- ja 
ympäristöriskien arvioinnissa ei ehkä 
arvioida kaikkia GMO:ien viljelyn 
mahdollisia vaikutuksia eri alueilla ja 
paikallisissa ekosysteemeissä. Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus hyväksyä 
oikeudellisesti sitovia säädöksiä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se tämän 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
kun lupa on myönnetty unionin tasolla.
Tällainen joustovara ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin.

Or. en

Tarkistus 60
Françoise Grossetête

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että GMO:ien
viljely on kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
On kuitenkin välttämätöntä, että GMO:ien 
markkinoille saattamiseen ja tuontiin 
liittyvien kysymysten sääntely pysyy
unionin tasolla, jotta voidaan säilyttää 
sisämarkkinat. Viljely voi kuitenkin 
edellyttää lisää joustovaraa joissakin 
tapauksissa, koska siihen liittyy vahva 
kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
ulottuvuus johtuen sen kytkeytymisestä 
maankäyttöön, maatalouden paikallisiin 
rakenteisiin sekä elinympäristöjen, 
ekosysteemien ja maiseman suojeluun tai 
säilyttämiseen. Tällainen joustovara ei saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin, eikä saisi johtaa 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
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keskeisen roolin kyseenalaistamiseen 
tässä menettelyssä.

Or. fr

Perustelu

Unionin tason lupamenettely ja arviointiprosessi olisi mahdollisuuksien mukaan turvattava, 
jotta voidaan välttää se, että tästä lainsäädännöstä tulee ennakkotapaus muiden 
eurooppalaisten säännösten uudelleenkansallistamiselle.

Tarkistus 61
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin. Lisäksi 
yhdenmukaisessa terveys- ja 
ympäristöriskien arvioinnissa ei ehkä 
arvioida kaikkia GMO:ien viljelyn 
mahdollisia vaikutuksia eri alueilla ja 
paikallisissa ekosysteemeissä. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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(SEUT) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on oikeus hyväksyä 
oikeudellisesti sitovia säädöksiä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se tämän 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
kun lupa on myönnetty unionin tasolla.
Tällainen joustovara ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin.

Or. en

Tarkistus 62
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että GMO:ien
viljely on kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset ja myös 
terveys- ja ympäristöriskien arviointi olisi
siitä huolimatta pysyttävä unionin tasolla, 
jotta voidaan säilyttää sisämarkkinat ja 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
sellaisena, kuin siitä on määrätty 
sopimuksessa Euroopan unionin 
toiminnasta. Viljely voi kuitenkin 
edellyttää lisää joustovaraa joissakin 
tapauksissa, koska siihen liittyy vahva 
kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
ulottuvuus johtuen sen kytkeytymisestä 
maankäyttöön, maatalouden paikallisiin 
rakenteisiin sekä elinympäristöjen, 
ekosysteemien, maiseman ja kasvien 
luonnollisten genotyyppien suojeluun tai 
säilyttämiseen. Tällainen joustovara ei saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
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lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin, sillä se suoritetaan 
erittäin korkeiden normien mukaan ja 
siihen sisältyy kaikkien mahdollisten 
terveyteen vaikuttavien riskien ja kaikkien 
niiden mahdollisten seurausten arviointi, 
jotka liittyvät GMO:n päästämiseen 
luontoon ja ympäristöön.

Or. fr

Tarkistus 63
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla.
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen.
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla, 
koska on olemassa toisistaan poikkeavia 
tieteellisiä tulkintoja ja poliittisia arvioita 
riskeistä. GMO:ien markkinoille 
saattamiseen ja tuontiin liittyvien 
kysymysten sääntelyn olisi 
sisämarkkinoiden säilyttämiseksi pysyttävä 
unionin tasolla. Viljely voi kuitenkin 
edellyttää lisää joustovaraa joissakin 
tapauksissa, koska siihen liittyy vahva 
kansallinen, alueellinen ja paikallinen 
ulottuvuus johtuen sen kytkeytymisestä 
maankäyttöön, maatalouden paikallisiin 
rakenteisiin sekä elinympäristöjen, 
ekosysteemien ja maiseman suojeluun tai 
säilyttämiseen. Tällainen joustovara ei saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen suositusluonnoksen tarkistuksen 5 kanssa.

Tarkistus 64
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(5 a) Olisi sen vuoksi vahvistettava 
yhdenmukaistettua yhteistä 
lupamenettelyä unionin tasolla niin, että 
se kattaa terveys- ja ympäristöriskien 
arvioinnin paitsi unionin koko alueella 
myös paikallisesti, kun analysoidaan 
mahdolliset vaikutukset paikallisiin 
ekosysteemeihin. Vain täydellinen, 
keskitetty, aidosti riippumaton ja 
tehostettu arviointi voi taata 
perussopimuksissa määrätyn 
turvallisuuden korkean tason. Tämä 
edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot ovat 
mukana tässä arvioinnissa, jotta voidaan 
varmistaa kantojen moninaisuus ja 
edistää tieteellistä ja eettistä keskustelua 
erityisolosuhteista kussakin 
jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 65
Lynn Boylan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 
ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä.
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät 
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta.

Or. en

Tarkistus 66
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 
artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 
artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 
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ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä.
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät 
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta.

ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä.
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät 
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta. On 
tärkeää, että ilmoittajat/hakijat ottavat 
nämä kansalliset huolenaiheet huomioon 
asettamatta minkäänlaisia paineita 
jäsenvaltioille, kun ne jatkossa esittävät 
viljelylupapyyntöjä unionin markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 67
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 
artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 
ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 23 
artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 
ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
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tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä.
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta.

tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä.

Or. en

Perustelu

Komissio ei ole koskaan pystynyt hälventämään epäilyjä siitä, että ehdotuksen pääasiallinen 
tavoite on ollut ”suostutella” GMO-kriittiset jäsenvaltiot äänestämään GMO-lupapäätösten 
puolesta (tai ainakin pidättäytymään äänestyksestä). Jotta epäilyksiä ei ruokittaisi, kaikkia 
viittauksia ”monimutkaiseen päätöksentekoprosessiin” olisi vältettävä.

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltion olisi milloin tahansa 
voitava keskeyttää viljelylupa GMO:lta, 
jos se katsoo, että kyseinen viljely on 
vahingollista kyseisen alueen väestön 
hyvinvoinnille tai ympäristölle, 
tarvitsematta odottaa, että tieteelliset 
kokeet kiistävät tuotteen vaarattomuuden 
ihmisten tai ympäristön terveydelle.
Tällaiseen keskeyttämispäätökseen olisi 
liityttävä korvaus asianomaisille tuottajille 
arvioidun menetyksen mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Jotta ajatusta jäsenvaltioiden vapaudesta GMO:ien viljelyssä voidaan noudattaa, olisi 
annettava jäsenvaltiolle mahdollisuus tarkistaa tekemänsä päätös noudattaen 
ennaltavarautumisen periaatetta ja kansallista etua. 

Tarkistus 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioita 
vaaditaan toteuttamaan soveltamalla 
direktiiviä 2001/18/EY välttääkseen 
GMO:ien tahatonta esiintymistä muissa 
tuotteissa alueellaan ja 
naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla. Tällä 
jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella 
on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
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direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 70
Jan Huitema

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on sen vuoksi 
mahdollisuus päättää lupamenettelyn 
aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn 
rajoittamisesta tai sen kieltämisestä 
alueellaan siten, että vaikutuksena on 
tietyn GMO:n viljelyn sulkeminen koko 
kyseisen jäsenvaltion alueen tai sen osan 
ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa 
aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa 
soveltamalla direktiivinä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa. Tällä 
jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella 
on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 

(7) Vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus esimerkiksi niille, jotka 
haluavat käyttää viljelykasveja, jotka 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen on 
todennut turvallisiksi, samalla kun 
asianomaisille sidosryhmille annetaan 
selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä 
unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen 
vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.
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direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. en

Tarkistus 71
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on sen vuoksi 
mahdollisuus päättää lupamenettelyn 
aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn 
rajoittamisesta tai sen kieltämisestä 
alueellaan siten, että vaikutuksena on 
tietyn GMO:n viljelyn sulkeminen koko 
kyseisen jäsenvaltion alueen tai sen osan 
ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa 
aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa
soveltamalla direktiiviä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa. Tällä 
jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella 
on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun 
asianomaisille sidosryhmille annetaan 
selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä 
unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen 
vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden 

(7) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, jotka
jäsenvaltioiden on toteutettava 
soveltamalla alueellaan direktiiviä 
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
naapurijäsenvaltioiden kanssa 
varmistaakseen asianmukaisen tietojen 
vaihdon, jolla pyritään ehkäisemään 
GMO:ien aiheuttamaa rajat ylittävää 
saastumista.
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moitteetonta toimintaa.

Or. en

Perustelu

Siitä ollaan yhtä mieltä, että GMO:t voivat aiheuttaa viljelykasveihin ja biologiseen 
monimuotoisuuteen kohdistuvaa rajat ylittävää saastumista. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta tällainen saastuminen voidaan estää ja voidaan vaihtaa tietoja 
mahdollisesta GMO:ien viljelystä niiden rajojen lähellä.

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on sen vuoksi 
mahdollisuus päättää lupamenettelyn 
aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn 
rajoittamisesta tai sen kieltämisestä 
alueellaan siten, että vaikutuksena on 
tietyn GMO:n viljelyn sulkeminen koko 
kyseisen jäsenvaltion alueen tai sen osan 
ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa 
aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa
soveltamalla direktiivinä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa. Tällä 
jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella 
on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.

(7) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä tai pitää kaupan GMO:ja
alueellaan satona saatujen raaka-aineiden 
muodossa tai elintarviketeollisuuden 
jalostamina tuotteina, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioita 
vaaditaan toteuttamaan soveltamalla
direktiiviä 2001/18/EY välttääkseen 
GMO:ien tahatonta esiintymistä muissa 
tuotteissa alueellaan ja 
naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.



AM\1037402FI.doc 33/121 PE539.851v01-00

FI

Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun 
asianomaisille sidosryhmille annetaan 
selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä 
unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen 
vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla on ennaltavarautumisen periaatetta soveltaen oltava oikeus kieltäytyä 
pitämästä kaupan GMO:ja ja siten tuomasta niitä. Kuluttajansuojan on oltava 
elintarviketeollisuuden etuja vahvempi.

Tarkistus 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on
oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi oltava
mahdollisuus päättää lupamenettelyn 
aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn 
rajoittamisesta tai sen kieltämisestä 
alueellaan siten, että vaikutuksena on tietyn 
GMO:n viljelyn sulkeminen koko kyseisen 
jäsenvaltion alueen tai sen osan 
ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa 
aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltioita vaaditaan toteuttamaan 
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2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

soveltamalla direktiiviä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
tarkistamalla elintarvikkeiden merkintöjä 
koskevia sääntöjä.

Or. it

Tarkistus 74
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
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toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä 
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun asianomaisille 
sidosryhmille annetaan selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tällä 
direktiivillä olisi sen vuoksi helpotettava 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 
ennalta varautumisen periaate aina 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää lupamenettelyn aikana ja sen 
jälkeen GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti enemmän joustovaraa päättää, 
haluavatko ne viljellä muuntogeenisiä 
viljelykasveja alueellaan, ilman että 
vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin 
lupajärjestelmään kuuluvaan 
riskinarviointiin, joko lupamenettelyn 
aikana tai sen jälkeen ja riippumatta 
toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioilla on 

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on sen vuoksi mahdollisuus 
päättää GMO:n viljelyn rajoittamisesta tai 
sen kieltämisestä alueellaan siten, että 
vaikutuksena on tietyn GMO:n viljelyn 
sulkeminen koko kyseisen jäsenvaltion 
alueen tai sen osan ulkopuolelle. Tältä osin 
vaikuttaa aiheelliselta myöntää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti täydellinen joustavuus päättää, 
haluavatko ne viljellä GMO:ja alueellaan,
ja riippumatta toimenpiteistä, jotka
jäsenvaltioiden on toteutettava
soveltamalla direktiiviä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioidensa rajoilla.
Ilmoittajien/hakijoiden on noudatettava 
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oikeus toteuttaa soveltamalla direktiivinä
2001/18/EY välttääkseen GMO:ien 
tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa.
Tällä jäsenvaltioille annetulla 
mahdollisuudella on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun 
asianomaisille sidosryhmille annetaan 
selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä 
unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen 
vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

jäsenvaltioiden päätöstä GMO:ien viljelyn 
rajoittamisesta tai kieltämisestä niiden 
alueella ja 
viljelylupailmoituksilla/pyynnöillä ei siten 
saa olla vaikutusta kyseisten 
jäsenvaltioiden alueeseen.

Or. fr

Tarkistus 76
Julie Girling

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Ympäristöasioiden neuvoston 
4 päivänä joulukuuta 2008 hyväksymien 
päätelmien pohjalta komissio arvioi 
tarvetta määrittää raja-arvoja, jotka 
koskevat muuntogeenisistä kasveista 
peräisin olevien jäämien merkintää 
tavanomaisiin siemeniin ja jotka 
asetetaan mahdollisimman alhaiselle 
tasolle, joka on käyttökelpoinen, 
kohtuullinen ja toimiva kaikkien 
taloudellisten toimijoiden kannalta.
Komissio tekee myös arvion siitä, onko 
pieninä määrinä siemenissä esiintyvien 
hyväksymättömien GMO:ien 
näytteenotto- ja määritysmenetelmien 
yhdenmukaistaminen välttämätöntä, ja 
arvioi etenkin sitä, onko vahvistettava 
vähimmäistaso tunnistusmenetelmien 
suoritustasolle.

Or. en
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Tarkistus 77
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi 
riskinhallinnasta vastaavana tahona 
voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
tai direktiivin 2001/18/EY C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
luvan saaneen tai hyväksyntämenettelyssä 
olevan tai uudelleen luvan saaneen 
GMO:n viljelyä, tai se kielletään tämän 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla.
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
unionin lainsäädännön mukaisia ja 
niiden olisi oltava perusteltuja 
ympäristöön tai muihin perusteltuihin 
tekijöihin liittyvistä syistä, jos kyseisiä 
tekijöitä ei ole käsitelty osana 
yhdenmukaistettuja menettelyjä, josta 
säädetään direktiivin 2001/18/EY C 
osassa tai asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003, tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus.

Or. en

Tarkistus 78
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jotta varmistetaan, että GMO:ien 
viljely ei johda GMO:ien tahattomaan 
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esiintymiseen erityisesti unionin 
laatujärjestelmien mukaisesti 
tunnustetuissa tuotteissa kuten 
luonnonmukaisen tuotannon tuotteissa, 
tarvitaan tehokkaita rinnakkaiseloon 
liittyviä toimenpiteitä. Jäsenvaltioita olisi 
siksi vaadittava antamaan direktiivin 
2001/18/EY nojalla niiden alueella 
sovellettavia sääntöjä tällaisen 
tahattoman esiintymisen välttämiseksi.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mahdolliseen leviämiseen rajojen yli 
jäsenvaltiosta tai alueelta, jossa viljely 
sallitaan, naapurijäsenvaltioon tai 
alueelle, jossa se on kielletty. Komission 
13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa 
suosituksessa annetaan ohjeita 
jäsenvaltioille kansalliseen 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
kehittämiseksi, myös raja-alueiden osalta.

Or. en

Perustelu

Siitä huolimatta, että enemmistö eurooppalaisista kuluttajista ei hyväksy geneettisesti 
muunneltuja organismeja (GMO:t elintarvikkeissa (Eurobarometri, 2010)), GMO-
saastumisen riskiä elintarvikeketjussa (tuotannosta kulutukseen) ei ole edelleenkään käsitelty 
asianmukaisesti EU:ssa. Kustannukset, joita aiheutuu GMO:ien pitämisestä elintarvikeketjun 
ulkopuolella erottelevien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla, sekä näytteenotosta ja 
testauksesta johtuva kustannusrasite lisäävät tuottajien, jalostajien ja muiden sidosryhmien 
taloudellisia ongelmia.

Tarkistus 79
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä naapurijäsenvaltioiden kanssa, 
jotta varmistetaan asianmukainen tietojen 
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jakaminen, jolla pyritään takaamaan 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
vaikuttava toiminta raja-alueilla, ja 
estettävä rajojen yli tapahtuva leviäminen 
GMO:ien viljelyn sallivasta jäsenvaltiosta 
naapurijäsenvaltioon, jossa viljely on 
kielletty.

Or. en

Tarkistus 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jotta varmistetaan, että GMO:ien 
viljely ei johda GMO:ien tahattomaan 
esiintymiseen muissa tuotteissa, tehokkaat 
rinnakkaiseloon liittyvät toimenpiteet ovat 
välttämättömiä. Jäsenvaltioilla olisi siksi 
oltava oikeus antaa direktiivin 
2001/18/EY nojalla niiden alueella 
sovellettavia sääntöjä tällaisen 
tahattoman esiintymisen välttämiseksi.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mahdolliseen leviämiseen rajojen yli 
jäsenvaltiosta tai alueelta, jossa viljely 
sallitaan, naapurijäsenvaltioon tai 
alueelle, jossa se on kielletty. Tällaisten 
sääntöjen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon vuoksi, raja-alueet 
mukaan luettuina, jäsenvaltioiden olisi 
viitattava 13 päivänä heinäkuuta 2010 
annetun komission suosituksen 
ohjeisiin1a.

__________________

Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
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luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Tarkistus 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jotta varmistetaan, että GMO:ien 
viljely ei johda GMO:ien tahattomaan 
esiintymiseen muissa tuotteissa, tarvitaan 
tehokkaita rinnakkaiselotoimenpiteitä, 
edellyttäen että ne eivät ole ristiriidassa 
muiden toimien kanssa, jotka on 
hyväksytty tai joihin kannustetaan ja 
joihin sovelletaan erityisiä ehtoja 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioita olisi siksi 
vaadittava antamaan direktiivin 
2001/18/EY nojalla niiden alueella 
sovellettavia tehokkaita sääntöjä tällaisen 
tahattoman esiintymisen välttämiseksi.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mahdolliseen leviämiseen rajojen yli 
jäsenvaltiosta tai alueelta, jossa viljely 
sallitaan, naapurijäsenvaltioon tai 
alueelle, jossa se on kielletty. Komission 
13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa 
suosituksessa annetaan ohjeita 
jäsenvaltioille 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi myös raja-alueilla1a.

__________________

Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).
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Or. it

Tarkistus 82
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jos ilmoittaja/hakija esittää GMO:n 
viljelyä unionin alueella koskevan 
lupahakemuksen, hakemus ei saisi koskea 
sellaisen jäsenvaltion aluetta, joka on 
päättänyt rajoittaa GMO:n viljelyä 
alueellaan tai on kieltänyt sen. Jos se 
kuitenkin koskee, komission olisi 
automaattisesti hylättävä 
ilmoittajan/hakijan hakemus.

Or. fr

Tarkistus 83
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Joustovaran antamisella 
jäsenvaltioille ei saisi mitenkään 
vaikuttaa jäsenvaltioiden kantaan, kun 
kyseessä ovat GMO:ien lupapäätökset.
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus ja asianomaisille 
sidosryhmille annettava selkeämpi käsitys 
GMO:ien viljelystä unionissa. Tämä 
direktiivi on sen vuoksi yhteensopiva 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan kanssa.



PE539.851v01-00 42/121 AM\1037402FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 9. Komissio on aina kiistänyt, että 
ehdotuksen yksi pääasiallisista tavoitteista olisi ”suostutella” GMO-kriittiset jäsenvaltiot 
äänestämään GMO-lupapäätösten puuolesta (tai ainakin pidättäytymään äänestyksestä).
Tämä olisi sen vuoksi tehtävä direktiivissä erittäin selväksi.

Tarkistus 84
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 b) Useimmat jäsenvaltiot eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, joilla 
suojellaan perinteistä ja luonnonmukaista 
viljelyä GMO-saastumiselta, ja kun 
toimenpiteitä on toteutettu, ne eivät ole 
tavallisesti riittävän tehokkaita, jotta 
viljelijöitä suojeltaisiin saastumiselta.
Jäsenvaltioiden, jotka eivät kiellä 
muuntogeenisten kasvien viljelyä, olisi 
toteutettava toimenpiteitä, joilla 
suojellaan perinteistä ja luonnonmukaista 
viljelyä saastumiselta, ja suunniteltava 
vastuujärjestelmiä, joilla varmistetaan, 
että saastumisen taloudellinen rasite 
kohdistuu pikemminkin GMO-tuottajiin 
kuin perinteistä ja luonnonmukaista 
viljelyä harjoittaviin viljelijöihin.

Or. en

Perustelu

Siitä huolimatta, että enemmistö eurooppalaisista kuluttajista ei hyväksy geneettisesti 
muunneltuja organismeja (GMO:t elintarvikkeissa (Eurobarometri, 2010), GMO-saastumisen 
riskiä elintarvikeketjussa (tuotannosta kulutukseen) ei ole edelleenkään käsitelty 
asianmukaisesti EU:ssa. Kustannukset, joita aiheutuu GMO:ien pitämisestä elintarvikeketjun 
ulkopuolella erottelevien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla, sekä näytteenotosta ja 
testauksesta johtuva kustannusrasite lisäävät tuottajien, jalostajien ja muiden sidosryhmien 
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taloudellisia ongelmia.

Tarkistus 85
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava 
mahdollisuus pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
pyyntönsä, joka koskee tämän direktiivin 
2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti 
tekemän ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään 
viljelyn ulkopuolelle. Komission olisi 
helpotettava menettelyä esittämällä 
jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava 
mahdollisuus pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
pyyntönsä, joka koskee tämän direktiivin 
2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) 

Poistetaan.



PE539.851v01-00 44/121 AM\1037402FI.doc

FI

N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti 
tekemän ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään 
viljelyn ulkopuolelle. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 87
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota esittämään 
ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka 
koskee tämän direktiivin 2001/18/EY C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti tekemän
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
jätetään viljelyn ulkopuolelle. Komission 
olisi helpotettava menettelyä esittämällä 
jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota mukauttamaan tämän 
direktiivin 2001/18/EY C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään 
viljelyn ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

EU:n elintarvikelainsäädäntöä koskevassa asetuksessa 179/2002 vahvistetaan yhteiset 
periaatteet ja vastuualat, keinot vahvan tieteellisen perustan tarjoamiseen sekä tehokkaat 
organisatoriset järjestelyt ja menettelyt, joihin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 
koskeva päätöksenteko perustuu. Siinä säädetään johtavana riskinarvioijana toimivan 
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EFSA:n sekä komission ja jäsenvaltioiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. 
Ilmoittajalle/hakijalle ei saisi antaa virallista asemaa riskinhallintavaiheessa. Tässä 
direktiivissä ja asetuksessa 1829/2003 määritellään ilmoittajan/hakijan asema siten, että 
EU:n elintarvikelainsäädäntö pannaan kaikilta osiltaan täytäntöön.

Tarkistus 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota esittämään
ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka 
koskee tämän direktiivin 2001/18/EY C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti tekemän
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen 
osa jätetään viljelyn ulkopuolelle.
Komission olisi helpotettava menettelyä 
esittämällä jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana
jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle 
aikeestaan antaa lupa tietyn GMO:n 
viljelyyn koko alueellaan tai sen osassa.
Tässä tapauksessa ilmoittajalla/hakijalla 
on mahdollisuus pyytää komissiota tai 
lupaviranomaista mukauttamaan
direktiivin 2001/18/EY C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti tehdyn
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa tämän mukaisesti.
Komission olisi annettava viipymättä 
hakijan/ilmoittajan pyyntö tiedoksi 
kyseiselle jäsenvaltiolle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 89
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava 
mahdollisuus pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn
alkuvaiheessa ilmoittajan/hakijan olisi
aina pyydettävä lupaa 28 jäsenvaltiolta 
ennen niiden sisällyttämistä hakemuksen 
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pyyntönsä, joka koskee tämän direktiivin 
2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti 
tekemän ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään 
viljelyn ulkopuolelle. Komission olisi 
helpotettava menettelyä esittämällä 
jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

soveltamisalaan. Ilman jäsenvaltion 
nimenomaista suostumusta 
ilmoittajan/hakijan hakemus ei saa 
koskea kyseisen jäsenvaltion aluetta.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota esittämään 
ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka 
koskee tämän direktiivin 2001/18/EY C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 
17 artiklan mukaisesti tekemän
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen 
osa jätetään viljelyn ulkopuolelle.
Komission olisi helpotettava menettelyä 
esittämällä jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana
jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle 
aikeestaan antaa lupa tietyn GMO:n 
viljelyyn koko alueellaan tai sen osassa.
Siinä tapauksessa ilmoittajalla/hakijalla 
on mahdollisuus pyytää komissiota tai 
lupaviranomaista mukauttamaan
2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti
tehdyn ilmoituksen/hakemuksen
maantieteellistä soveltamisalaa.
Komission olisi annettava viipymättä 
hakijan/ilmoittajan pyyntö tiedoksi 
kyseiselle jäsenvaltiolle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. fr
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Tarkistus 91
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava 
mahdollisuus pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
pyyntönsä, joka koskee tämän direktiivin 
2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti 
tekemän ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään 
viljelyn ulkopuolelle. Komission olisi 
helpotettava menettelyä esittämällä 
jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ”vaiheen 1” poistamiseen. 

Tarkistus 92
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(9) Ilmoituksen/hakemuksen Poistetaan.
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maantieteellistä soveltamisalaa olisi 
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostuu 
jäsenvaltion pyyntöön asetetussa 
määräajassa, joka alkaa komission 
annettua tämän ilmoituksen tiedoksi. Jos 
ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, 
ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä 
komissiolle ja jäsenvaltioille.
Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen 
mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa, ei 
kuitenkaan rajoitta tapauksen mukaan 
joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan mukaista komission toimivaltaa 
tehdä tällainen mukautus ottaen 
tarvittaessa huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

Or. en

Tarkistus 93
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(9) Ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa olisi 
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostuu 
jäsenvaltion pyyntöön asetetussa 
määräajassa, joka alkaa komission 
annettua tämän ilmoituksen tiedoksi. Jos 
ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, 
ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä 
komissiolle ja jäsenvaltioille.
Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen 
mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen 

Poistetaan.
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maantieteellistä soveltamisalaa, ei 
kuitenkaan rajoitta tapauksen mukaan 
joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan mukaista komission toimivaltaa 
tehdä tällainen mukautus ottaen 
tarvittaessa huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

Or. en

Tarkistus 94
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(9) Ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa olisi 
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostuu 
jäsenvaltion pyyntöön asetetussa 
määräajassa, joka alkaa komission 
annettua tämän ilmoituksen tiedoksi. Jos 
ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, 
ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä 
komissiolle ja jäsenvaltioille.
Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen 
mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa, ei 
kuitenkaan rajoitta tapauksen mukaan 
joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan mukaista komission toimivaltaa 
tehdä tällainen mukautus ottaen 
tarvittaessa huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 

Poistetaan.
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(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ”vaiheen 1” poistamiseen. 

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(9) Ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa olisi 
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostuu 
jäsenvaltion pyyntöön asetetussa 
määräajassa, joka alkaa komission 
annettua tämän ilmoituksen tiedoksi. Jos
ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, 
ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä
komissiolle ja jäsenvaltioille.
Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen 
mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa, ei 
kuitenkaan rajoitta tapauksen mukaan 
joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan mukaista komission toimivaltaa
tehdä tällainen mukautus ottaen tarvittaessa 
huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

(9) Ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa olisi 
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
komissio tai lupaviranomainen ei vastusta 
ilmoittajan/hakijan pyyntöä asetetussa 
määräajassa, joka alkaa sen tiedoksi 
antamisesta. Jos komissio tai 
lupaviranomainen hylkää pyynnön, sen
olisi ilmoitettava päätöksestään 
ilmoittajalle/hakijalle, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle ja muille jäsenvaltioille.
Komissio säilyttää toimivaltansa tehdä 
tällainen mukautus ottaen tarvittaessa 
huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

Or. en
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Tarkistus 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(9) Ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa olisi
mukautettava tämän mukaisesti, jos 
ilmoittaja/hakija nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostuu 
jäsenvaltion pyyntöön asetetussa 
määräajassa, joka alkaa komission 
annettua tämän ilmoituksen tiedoksi. Jos 
ilmoittaja/hakija vastustaa tätä pyyntöä, 
ilmoittajan/hakijan olisi ilmoitettava tästä 
komissiolle ja jäsenvaltioille.
Ilmoittajan/hakijan kieltäytyminen 
mukauttamasta ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa, ei 
kuitenkaan rajoitta tapauksen mukaan 
joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan mukaista komission toimivaltaa 
tehdä tällainen mukautus ottaen 
tarvittaessa huomioon Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA), jäljempänä 'viranomainen', 
toteuttama ympäristöriskien arviointi.

(9) Ilmoittajan/hakijan olisi toimittava 
jäsenvaltioiden täysivaltaisten päätösten 
mukaan ja siten pidättäydyttävä 
pyynnöistä, jotka koskeva sellaisten 
jäsenvaltioiden aluetta, jotka ovat
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä
päättäneet rajoittaa GMO:ita alueellaan 
tai kieltää ne. Ilmoituksen/pyynnön 
maantieteellinen soveltamisala olisi siten 
rajattava sellaisten jäsenvaltioiden 
alueeseen, jotka ovat nimenomaisesti ja 
julkisesti antaneet hyväksyntänsä GMO:n 
viljelyyn alueellaan. Kaikenlainen 
jäsenvaltioon kohdistuva painostus olisi 
kiellettävä ja siihen olisi sovellettava 
asianmukaisia taloudellisia 
seuraamuksia.

Or. fr

Tarkistus 97
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 98
Renate Sommer

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin ja
rinnakkaiseloon. Näihin perusteisiin 
voidaan vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 99
Christofer Fjellner
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Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai 
muihin pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
tiukasti tieteellisin perustein, jotka eivät 
ole niitä, joita arvioidaan 
yhdenmukaistettujen ja unionin oikeuden 
mukaisten unionin sääntöjen, eli direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003) mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 100
Julie Girling

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
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koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, 
joissa jo määrätään menettelyistä viljelyyn 
tarkoitettujen tiettyjen GMO:ien 
kansanterveydelle ja ympäristölle 
mahdollisesti aiheuttamien riskien 
huomioon ottamiseksi, eli direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003) mukaisesti. Nämä perusteet 
voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 101
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 

(10) Jäsenvaltion olisi aina voitava toimia 
riskinhallitsijana ja toteuttaa perusteltuja 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n 
tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn hyväksytyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se tämän jäsenvaltion 
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perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan edellä mainitun hyväksytyn 
GMO:n viljelyä tai kielletään se koko 
tämän jäsenvaltion alueella tai sen osalla 
sellaisin perustein, jotka eivät ole niitä, 
joita arvioidaan yhdenmukaistettujen ja
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

koko alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka liittyvät yleiseen etuun ja 
ovat unionin oikeuden mukaisia. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty direktiivin 
2001/18/EY C osan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus. Kyseiset 
toimenpiteet olisi perusteltava 
asianmukaisesti tieteellisin perustein tai 
muihin perusteltuihin tekijöihin liittyvin 
perustein, jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen 
erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä 
toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

EU:n elintarvikelainsäädäntöä koskevassa asetuksessa (178/2002) vahvistetaan yhteiset 
periaatteet ja vastuualat, keinot vahvan tieteellisen perustan tarjoamiseen sekä tehokkaat 
organisatoriset järjestelyt ja menettelyt, joihin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 
koskeva päätöksenteko perustuu. Siinä säädetään johtavana riskinarvioijana toimivan 
EFSA:n sekä komission ja jäsenvaltioiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. 
Ilmoittajalle/hakijalle ei saisi antaa virallista asemaa riskinhallintavaiheessa.

Tarkistus 102
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 

(10) Riskinhallitsijana toimivien 
jäsenvaltioiden voitava toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n tai
GMO:ien ryhmien tai kaikkien GMO:ien 
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maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja 
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka liittyvät 
ympäristövaikutuksiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos 
kyseisiä tekijöitä ei ole käsitelty 
asianmukaisesti osana 
yhdenmukaistettuja menettelyjä, joista 
säädetään direktiivin 2001/18/EY C 
osassa ja asetuksessa (EY) N:o 
1929/2003, tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus. Kyseisten 
toimenpiteiden olisi oltava unionin 
oikeuden mukaisia.

Or. en

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa
perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan edellä mainitun hyväksytyn
GMO:n viljelyä tai kielletään se koko 
tämän jäsenvaltion alueella tai sen osalla 
sellaisin perustein, jotka eivät ole niitä, 

(10) Siinä tapauksessa, että 
ilmoittaja/hakija päättää olla käyttämättä 
mahdollisuutta pyytää tietyn GMO:n 
maantieteellisen soveltamisalan 
rajoittamista, kyseisen jäsenvaltion olisi 
toimitettava komissiolle perustellut 
toimenpiteet, joilla rajoitetaan edellä 
mainitun GMO:n viljelyä tai kielletään se 
koko tämän jäsenvaltion alueella tai sen 
osalla sellaisin perustein, jotka on lueteltu 
tämän direktiivin 26 b artiklan 3 kohdassa
ja jotka ovat unionin oikeuden mukaisia.
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joita arvioidaan yhdenmukaistettujen ja 
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

Nämä perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 104
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 

(10) Lisäksi kyseisen jäsenvaltion olisi 
voitava toimia riskinhallitsijana ja 
toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan hyväksytyn GMO:n tai 
ominaisuuksien perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka liittyvät yleiseen etuun ja
jotka eivät ole niitä, joita arvioidaan 
yhdenmukaistettujen ja unionin oikeuden 
mukaisten unionin sääntöjen, eli direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003) mukaisesti. Nämä perusteet 
voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty direktiivin 
2001/18/EY C osan yhdenmukaistetussa 
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sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

menettelyssä tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus. Kyseiset 
toimenpiteet olisi perusteltava 
asianmukaisesti tieteellisin perustein tai 
muihin perusteltuihin tekijöihin liittyvin 
perustein, jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen 
erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä 
toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 105
Paul Brannen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
Näihin perusteisiin voidaan vedota 

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja unionin 
oikeuden mukaisten unionin sääntöjen, eli 
direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003) mukaisesti. Nämä 
perusteet voivat liittyä empiiriseen 
näyttöön perustuviin ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.
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erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Seurausta 26 b artiklan 3 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 106
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja 
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 

(10) Rajoittamatta jäsenvaltion 
mahdollisuutta vaatia 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista
jäsenvaltion olisi aina voitava toimia
riskienhallinnasta vastaavana tahona ja
toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan edellä mainitun hyväksytyn 
GMO:n tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän 
tai kaikkien GMO:ien viljelyä tai 
kielletään se koko tämän jäsenvaltion 
alueella tai sen osalla sellaisin yleiseen 
etuun liittyvin perustein, jotka ovat 
unionin oikeuden mukaisia. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty direktiivin 
2001/18/EY C osan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen 
erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä 
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sovelletaan. toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

(10) Rajoittamatta jäsenvaltion 
mahdollisuutta vaatia 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista
jäsenvaltion olisi aina voitava toimia
riskienhallinnasta vastaavana tahona ja
toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, jotka
ovat unionin oikeuden mukaisia. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin 
perusteltuihin tekijöihin, kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty direktiivin 
2001/18/EY C osan mukaisessa 
yhdenmukaistetussa menettelyssä tai jos 
vallitsee jatkuva tieteellinen epävarmuus.
Kyseiset toimenpiteet olisi perusteltava 
asianmukaisesti tieteellisin perustein tai 
muihin terveydellisiin, taloudellisiin, 
sosiaalisiin tai eettisiin tekijöihin liittyvin 
perustein, jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen 
erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä 
toimenpiteitä sovelletaan.
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Or. it

Tarkistus 108
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja 
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

(10) Jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan edellä 
mainitun hyväksytyn GMO:n viljelyä tai 
kielletään se koko tämän jäsenvaltion 
alueella tai sen osalla. Nämä
jäsenvaltioiden vapaan harkinnan varassa 
olevat toimenpiteet voivat perustua
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai mihin tahansa muihin 
pakottaviin perusteisiin, kuten 
kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.

Or. fr

Tarkistus 109
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan edellä mainitun hyväksytyn 
GMO:n viljelyä tai kielletään se koko 
tämän jäsenvaltion alueella tai sen osalla 
sellaisin perustein, jotka eivät ole niitä, 
joita arvioidaan yhdenmukaistettujen ja 
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

(10) Jäsenvaltioiden olisi aina voitava 
toimia riskienhallinnasta vastaavana 
tahona ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien 
viljelyä jäsenvaltion alueella tai sen osalla 
sellaisin perustein, jotka liittyvät 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin perusteltuihin 
tekijöihin, jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta kuten 
sosioekonomisista vaikutuksista, 
rinnakkaiselosta tai jatkuvasta 
tieteellisestä epävarmuudesta. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
yhdessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 11, mutta siitä on poistettu viittaus 
”vaiheeseen 1” ja siinä on vahvistettu annettuja esimerkkejä. Ehdotuksessaan myös komissio 
antoi hallituksille mahdollisuuden kieltää tietyn GMO:n tai kaikki GMO:t. Neuvosto ei 
kuunnellut komissiota eikä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa. 
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Tarkistus 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(10 a) Ottaen huomioon, että viimeisin 
tutkimus, jossa käsitellään ja 
analysoidaan näiden tuotteiden käyttöä 
ihmisten turvallisuuden ja kulutuksen 
kannalta, on peräisin vuodelta 2001 ja 
että niiden sosioekonomista vaikutusta ja 
vaikutusta eläinten terveyteen koskevat 
tutkimukset ovat peräisin vuosilta 2011 ja 
2012, olisi edistettävä ja tuettava 
täydentäviä tutkimuksia näiden tuotteiden 
vaikutuksesta ympäristöön sekä ihmisten 
ja eläinten terveyteen.

Or. pt

Tarkistus 111
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(11) Unionissa valittu ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelun taso
antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen 
tieteelliseen arviointiin kaikkialla 
unionissa, eikä tämä tilanne saisi 
muuttua tämän direktiivin myötä. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä 
perusteita, jotka eivät ole ristiriidassa
niiden terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien arvioinnin kanssa, 

(11) Jäsenvaltio ei voi poiketa unionissa 
valitusta ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tasosta, ja tästä 
periaatteesta olisi pidettävä kiinni. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöön liittyviä vaikutuksia, jotka 
täydentävät niiden terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien arviointia, 
jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä.
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jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä;
näitä perusteita ovat muun muassa 
tietyntyyppisten luonnon ja maiseman 
ominaisuuksien, tiettyjen elinympäristöjen 
ja ekosysteemien sekä erityisten 
ekosysteemitehtävien ja -palvelujen 
säilyttäminen.

Or. en

Tarkistus 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(11) Unionissa valittu ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelun taso
antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen 
tieteelliseen arviointiin kaikkialla 
unionissa, eikä tämä tilanne saisi 
muuttua tämän direktiivin myötä. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä
perusteita, jotka eivät ole ristiriidassa
niiden terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien arvioinnin kanssa, 
jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä;
näitä perusteita ovat muun muassa 
tietyntyyppisten luonnon ja maiseman 
ominaisuuksien, tiettyjen elinympäristöjen 
ja ekosysteemien sekä erityisten 
ekosysteemitehtävien ja -palvelujen 
säilyttäminen.

(11) Jäsenvaltio ei voi poiketa unionissa 
valitusta ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tasosta, ja tästä 
periaatteesta olisi pidettävä kiinni. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisia
perusteita, jotka täydentävät terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien arviointia, 
jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä.
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Or. it

Tarkistus 113
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(11) Unionissa valittu ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelun taso
antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen 
tieteelliseen arviointiin kaikkialla 
unionissa, eikä tämä tilanne saisi muuttua 
tämän direktiivin myötä. Näin ollen ja jotta 
vältytään direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisten 
riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta 
vastaavien tahojen toimivaltaan 
puuttumiselta jäsenvaltion olisi käytettävä 
yksinomaan sellaisia ympäristöpolitiikan 
tavoitteisiin liittyviä perusteita, jotka eivät 
ole ristiriidassa niiden terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien arvioinnin 
kanssa, jotka arvioidaan direktiivissä 
2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 
1829/2003 säädettyjen lupamenettelyjen 
yhteydessä; näitä perusteita ovat muun 
muassa tietyntyyppisten luonnon ja 
maiseman ominaisuuksien, tiettyjen 
elinympäristöjen ja ekosysteemien sekä 
erityisten ekosysteemitehtävien ja -
palvelujen säilyttäminen.

(11) Unionin on varmistettava ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun
korkea taso siten, että käytetään 
luotettavaa, yhdenmukaista, aidosti 
riippumatonta ja korkealaatuista 
tieteellistä arviointia kaikkialla unionissa, 
eikä tämä tilanne saisi muuttua tämän 
direktiivin myötä. Näin ollen ja jotta 
vältytään direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisten 
riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta 
vastaavien tahojen toimivaltaan 
puuttumiselta jäsenvaltion olisi käytettävä 
yksinomaan sellaisia ympäristöpolitiikan 
tavoitteisiin liittyviä perusteita, jotka
täydentävät niiden terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvien riskien arviointia, 
jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä;
näitä perusteita ovat muun muassa 
tietyntyyppisten luonnon ja maiseman 
ominaisuuksien, tiettyjen elinympäristöjen 
ja ekosysteemien sekä erityisten 
ekosysteemitehtävien ja -palvelujen 
säilyttäminen.

Or. fr

Tarkistus 114
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
käyttää tällaisten toimenpiteiden 
perusteena sosioekonomisiin vaikutuksiin 
liittyviä syitä. Näitä syitä voivat olla 
esimerkiksi rinnakkaiseloon liittyvien 
toimien toteutuskelvottomuus tai suuret 
kustannukset tai näiden toimien 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista 
(esimerkiksi pienet saaret tai 
vuoristoalueet), tarve suojella 
maataloustuotannon monimuotoisuutta 
tai tarve taata siementen puhtaus.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 14 ja lisää johdantolauseen.

Tarkistus 115
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:n tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän 
tai kaikkien GMO:ien viljelyä tai 
kielletään se asianmukaisesti 
perustelluilla ympäristövaikutuksiin 
liittyvillä perusteilla. Näitä perusteita 
voivat olla rikkakasvien ja tuholaisten 
torjunta-aineresistenssin kehittymisen 
estäminen, muuntogeenisen lajikkeen 
invasiivisuus tai kestävyys tai 
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mahdollisuus risteytymiseen kotoperäisten 
viljeltyjen tai luonnonvaraisten kasvien 
kanssa, GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen, 
sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin, 
paikallisen biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen, mukaan lukien tietyt
elinympäristöt ja ekosysteemit tai 
tietyntyyppiset luonnon tai maiseman 
ominaisuudet. ja tietojen puuttuminen tai 
riittävien tietojen vähäisyys 
muuntogeenisten organismien leviämisen 
mahdollisista kielteisistä vaikutuksista 
jäsenvaltion ympäristöön paikallis- tai 
aluetasolla, biologinen monimuotoisuus 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se, 
asianmukaisesti perustelluilla 
ympäristövaikutuksiin liittyvillä ja 
perinteisten maatalouskäytäntöjen 
huomioon ottamiseen liittyvillä perusteilla 
tai riskienhallintaan liittyvillä perusteilla.
Näitä perusteita voivat olla rikkakasvien 
ja tuholaisten torjunta-aineresistenssin 
kehittymisen estäminen; muuntogeenisen 
lajikkeen invasiivisuus tai kestävyys tai 
mahdollisuus risteytymiseen kotoperäisten 
viljeltyjen tai luonnonvaraisten kasvien 
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kanssa; GMO:ien viljelyyn liittyvien 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen;
sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, jotka 
tarjoavat parhaat mahdollisuudet 
tuotannon ja ekosysteemien kestävyyden 
yhdistämiseen; paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet; tietojen 
puuttuminen tai riittämättömät tiedot 
GMO:ien leviämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
ympäristöön paikallis- tai aluetasolla, 
biologinen monimuotoisuus mukaan 
lukien.

Or. it

Tarkistus 117
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 b) Sosioekonomisiin vaikutuksiin 
liittyviä syitä voivat olla rinnakkaiseloon 
liittyvien toimien toteutuskelvottomuus tai 
suuret kustannukset tai näiden toimien 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista.

Or. en

Tarkistus 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

(11 b) Sosioekonomisiin vaikutuksiin 
liittyviä syitä voivat olla muun muassa 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
epäkäytännöllisyys tai suuret 
kustannukset tai näiden toimenpiteiden 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista 
(esimerkiksi pienet saaret tai 
vuoristoalueet), tarve suojella 
maataloustuotannon monimuotoisuutta 
tai tarve taata siementen puhtaus, kasvien 
lisäysaineisten saatavuus sekä 
perinteisten ja luonnonmukaisten 
maatalouskäytäntöjen säilyttäminen.

Or. it

Tarkistus 119
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 c) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:n tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän 
tai kaikkien GMO:ien viljelyä tai 
kielletään se, myös muilla perusteilla, 
joita voivat olla maankäyttö, kaavoitus tai 
muut hyväksyttävät tekijät.

Or. en

Tarkistus 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

(11 c) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se, myös 
muilla perusteilla, joita voivat olla 
maankäyttö, kaupunkien ja maaseudun 
kaavoitus tai muut hyväksyttävät tekijät, 
kulttuuriperinteisiin liittyvät tekijät 
mukaan luettuina.

Or. it

Tarkistus 121
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava 
perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla 
hyväksymänsä päätökset perusteisiin, jotka 
koskevat sosioekonomisia vaikutuksia, 
joita jonkin GMO:n viljelystä saattaisi 
aiheutua kyseisen jäsenvaltion alueelle.
Vaikka rinnakkaiseloa koskevia 
toimenpiteitä on käsitelty 13 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetussa komission 
suosituksessa1, jäsenvaltioilla olisi lisäksi 
oltava mahdollisuus toteuttaa tämän 
direktiivin nojalla toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan hyväksyttyjen GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se niiden koko 
alueella tai sen osalla. Nämä perusteet 
voivat liittyä rinnakkaiseloon liittyvien 
toimien epäkäytännöllisyyteen tai näiden 
toimien toteutuksen mahdottomuuteen, 
mikä johtuu erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista, tarpeesta välttää GMO:ien 
esiintymistä muissa tuotteissa, kuten 
erityistuotteissa tai tietyissä tuotteissa, 
tarpeesta suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta tai tarpeesta varmistaa 

(12) Jäsenvaltioiden olisi voitava perustaa
GMO:ien viljelyn rajoittamista tai 
kieltämistä alueellaan koskevat päätökset 
perusteisiin, jotka koskevat 
sosioekonomisia vaikutuksia, joita jonkin 
GMO:n viljelystä saattaisi aiheutua 
kyseisen jäsenvaltion alueelle. Nämä 
perusteet voivat liittyä etenkin
rinnakkaiseloon liittyvien toimien 
epäkäytännöllisyyteen tai näiden toimien 
toteutuksen mahdottomuuteen, mikä johtuu 
erityisistä maantieteellisistä olosuhteista, 
tarpeesta välttää GMO:ien esiintymistä 
muissa tuotteissa, kuten erityistuotteissa tai 
tietyissä tuotteissa, tarpeesta suojella 
maataloustuotannon monimuotoisuutta tai 
tarpeesta varmistaa siementen ja kasvien 
lisäysaineiston puhtaus. Lisäksi komissio 
on muuntogeenisistä organismeista 5 
päivänä joulukuuta 2008 annettujen 
ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn 
pyynnön mukaisesti antanut Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
GMO:ien viljelyn sosioekonomisista 



AM\1037402FI.doc 71/121 PE539.851v01-00

FI

siementen ja kasvien lisäysaineiston 
puhtaus. Lisäksi komissio on 
muuntogeenisistä organismeista 5 päivänä 
joulukuuta 2008 annettujen 
ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn 
pyynnön mukaisesti antanut Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
GMO:ien viljelyn sosioekonomisista 
vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset 
voivat antaa arvokasta tietoa 
jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän 
direktiiviin perustuvien päätösten 
tekemistä.

vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset 
voivat antaa arvokasta tietoa 
jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän 
direktiiviin perustuvien päätösten 
tekemistä.

__________________
1 Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. fr

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava
perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla 
hyväksymänsä päätökset perusteisiin, jotka 
koskevat sosioekonomisia vaikutuksia, 
joita jonkin GMO:n viljelystä saattaisi 
aiheutua kyseisen jäsenvaltion alueelle.
Vaikka rinnakkaiseloa koskevia 
toimenpiteitä on käsitelty 13 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetussa komission 
suosituksessa1, jäsenvaltioilla olisi lisäksi 
oltava mahdollisuus toteuttaa tämän 
direktiivin nojalla toimenpiteitä, joilla 

(12) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava 
perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla 
hyväksymänsä päätökset perusteisiin, jotka 
koskevat sosioekonomisia vaikutuksia, 
joita jonkin GMO:n viljelystä saattaisi 
aiheutua kyseisen jäsenvaltion alueelle.
Nämä perusteet voivat liittyä tarpeeseen 
tai haluun välttää GMO:ien esiintymistä 
muissa tuotteissa, kuten erityistuotteissa tai 
tietyissä tuotteissa, tarpeesta suojella 
maataloustuotannon monimuotoisuutta tai 
tarpeesta varmistaa siementen ja kasvien 



PE539.851v01-00 72/121 AM\1037402FI.doc

FI

rajoitetaan hyväksyttyjen GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se niiden koko 
alueella tai sen osalla. Nämä perusteet 
voivat liittyä rinnakkaiseloon liittyvien 
toimien epäkäytännöllisyyteen tai näiden 
toimien toteutuksen mahdottomuuteen, 
mikä johtuu erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista, tarpeesta välttää GMO:ien 
esiintymistä muissa tuotteissa, kuten 
erityistuotteissa tai tietyissä tuotteissa, 
tarpeesta suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta tai tarpeesta varmistaa 
siementen ja kasvien lisäysaineiston 
puhtaus. Lisäksi komissio on 
muuntogeenisistä organismeista 5 päivänä 
joulukuuta 2008 annettujen 
ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn 
pyynnön mukaisesti antanut Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
GMO:ien viljelyn sosioekonomisista 
vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset 
voivat antaa arvokasta tietoa 
jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän 
direktiiviin perustuvien päätösten 
tekemistä.

lisäysaineiston puhtaus. Lisäksi komissio 
on muuntogeenisistä organismeista 5 
päivänä joulukuuta 2008 annettujen 
ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn 
pyynnön mukaisesti antanut Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
GMO:ien viljelyn sosioekonomisista 
vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset 
voivat antaa arvokasta tietoa 
jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän 
direktiiviin perustuvien päätösten 
tekemistä.

__________________
1 Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Tarkistus 123
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
toimittava yhdessä toistensa kanssa 
asianmukaisten puskurivyöhykkeiden 
käyttöönottamiseksi GMO:ista vapaiden 
alueiden ja sellaisten alueiden välille, 
joissa GMO:ja viljellään, tahattoman 
rajat ylittävän saastumisen välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 124
Lorenzo Fontana

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(13) Tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi 
liityttävä viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niihin sisältyvien
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin.
Näiden rajoitusten ja kieltojen olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 216 
artiklan 2 kohdan mukaisia.

(13) Tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi 
liityttävä viljelyyn ja ne voivat, jos 
jäsenvaltio näin päättää, koskea myös 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston vapaata liikkuvuutta ja 
tuontia varsinaisina tuotteina tai 
tuotteissa ja satotuotteina.

Or. it

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 13 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(13) Tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi 
liityttävä viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niihin sisältyvien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin.
Näiden rajoitusten ja kieltojen olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 216 
artiklan 2 kohdan mukaisia.

(13) Tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi 
liityttävä viljelyyn, varsinaisina tuotteina 
tai niihin sisältyvien muuntogeenisten 
siementen ja kasvien lisäysaineiston ja 
niiden satotuotteiden liikkuvuuteen ja 
tuontiin. Näiden rajoitusten ja kieltojen 
olisi lisäksi oltava perussopimusten, 
erityisesti suhteellisuusperiaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 
216 artiklan 2 kohdan mukaisia.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioilla on ennaltavarautumisen periaatetta soveltaen oltava oikeus kieltäytyä 
pitämästä kaupan GMO:ita ja siten tuomasta niitä. Kuluttajansuojan on oltava 
elintarviketeollisuuden etuja vahvempi.

Tarkistus 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(13) Tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi 
liityttävä viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niihin sisältyvien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin.
Näiden rajoitusten ja kieltojen olisi lisäksi
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 

(13) Jäsenvaltioiden päättämien
rajoitusten ja kieltojen olisi liityttävä 
viljelyyn ja varsinaisina tuotteina tai niihin 
sisältyvien muuntogeenisten siementen ja 
kasvien lisäysaineiston ja niiden 
satotuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen ja 
tuontiin. Näiden rajoitusten ja kieltojen 
olisi oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
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tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 216 
artiklan 2 kohdan mukaisia.

periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 
216 artiklan 2 kohdan mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 127
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu
edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 
aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien
viljelyä tai kieltää sen koko alueellaan tai 
sen osalla unionin hyväksynnän 
voimaantulopäivästä alkaen ja
luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan edellyttäen, että asetettu odotusaika, 
jonka aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

__________________ __________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).
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Or. en

Tarkistus 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu
edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 
aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla ennen unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivää ja 
luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan edellyttäen, että asetettu odotusaika, 
jonka aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.
Asianomaisen jäsenvaltion olisi sen 
vuoksi annettava komissiolle tiedoksi 
ehdotetut toimenpiteet vähintään 
75 päivää ennen hyväksynnän antamista, 
jotta komissio saa tilaisuuden esittää 
huomautuksia, ja sen olisi tänä aikana 
pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä 
täytäntöön. Tämän asetetun odotusajan 
päätyttyä jäsenvaltion olisi voitava 
hyväksyä toimenpiteet alun perin 
ehdotetussa muodossa tai muutettuina 
siten, että komission huomautukset on 
otettu huomioon.

__________________ __________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
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määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

Or. it

Tarkistus 129
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu 
edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 
aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY1 mukaista
unionin tason tietojen toimittamista 
koskevaa menettelyä. Jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää 
sen alueellaan tai sen osalla ilman 
minkäänlaista määräaikaa tai kestoa 
koskevaa rajoitusta.

__________________ __________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

Or. fr
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Tarkistus 130
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu 
edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 
aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt.

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä.
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa
tietyn GMO:n, GMO:iden ryhmän tai 
kaikkien GMO:iden viljelyä tai kieltää sen 
koko alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan.

__________________ __________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s.
37).

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen suositusluonnoksen tarkistuksen 17 kanssa. Ehdotuksessaan 
myös komissio antoi hallituksille mahdollisuuden kieltää tietyn GMO:n tai kaikki GMO:t. 
Neuvosto ei kuunnellut komissiota eikä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa. 
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Tarkistus 131
Biljana Borzan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(14 a) Luvan hakijan/haltijan, johon 
jäsenvaltiossa asetetut GMO:n tai 
GMO:ien ryhmän viljelyn kieltävät tai sitä 
rajoittavat toimenpiteet vaikuttaisivat, 
olisi odotusaikana pidätyttävä kaikesta 
kyseisen GMO:n tai GMO:ien ryhmän 
viljelyyn kyseisessä jäsenvaltiossa 
liittyvästä toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 132
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia 
turvatoimia.

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia 
turvatoimia. Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä luomaan 
kaikkien alojen tieteellisten järjestöjen, 
ympäristökysymyksiä käsittelevät 
tieteelliset järjestöt mukaan luettuina, 
kattava verkko, ja niiden olisi tehtävä 
yhteistyötä havaitakseen aikaisessa 
vaiheessa mahdolliset tieteellisten 
lausuntojen erot kiistanalaisten 
tieteellisten kysymysten ratkaisemiseksi tai 
selvittämiseksi. Komission ja 
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jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä 
tai markkinoille saattamisesta 
mahdollisesti aiheutuvia riskejä 
koskevaan riippumattomaan 
tutkimukseen varataan tarvittavat 
resurssit ja ettei teollis- ja 
tekijänoikeuksien soveltaminen estä 
riippumattomia tutkijoita saamasta 
käyttöönsä kaikkea asiaa koskevaa 
aineistoa.

Or. en

Perustelu

Teksti on otettu EP:n ensimmäisen käsittelyn kannasta ja se on tarkoitettu lisäykseksi 
suositusluonnoksen tarkistukseen 18. Tutkimusyhteistyö on edellytys asianmukaiselle 
riskinarvioinnille.

Tarkistus 133
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia 
turvatoimia.

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia ihmisten 
ja eläinten terveyttä ja 
ympäristönsuojelua koskevia tarpeellisia 
turvatoimia.

Or. fr

Tarkistus 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia 
turvatoimia.

(15) Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia 
turvatoimia ja ettei sillä heikennetä niiden 
perusteiden kunnioittamista, joiden 
perusteella viljely on kielletty.

Or. en

Tarkistus 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(15 a) Koska on tärkeää, että GMO:ien 
kieltämistä tai hyväksymistä koskevat 
päätökset perustuvat tieteelliseen 
näyttöön, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä virallisesti 
hyväksyttyjä julkisia ja yksityisiä 
tutkimuslaitoksia, jotta taataan jatkuva 
tiedonsaanti sekä riskejä tai näyttöä 
GMO:ien satunnaisesta esiintymisestä tai 
leviämisestä ympäristöön tai niiden 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle 
aiheuttamaa vaaraa koskevien 
tutkimustulosten säännöllinen 
julkaiseminen.

Or. it
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Tarkistus 136
Julie Girling

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi annettava 
komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden 
luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan viiden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi annettava 
komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden 
luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Tarkistus 137
Paul Brannen

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi annettava 
komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden 
luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan viiden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi annettava 
komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden 
luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Perustelu

Seurausta 26 b artiklan 5 kohtaan ehdotetusta tarkistuksesta.

Tarkistus 138
Jan Huitema

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi annettava 
komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden 
luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä luvanhaltijaa 
tai hyväksynnän saanutta mukauttamaan 
luvan/hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Jos luvanhaltija tai 
hyväksynnän saanut ei nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostu tähän,
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
annettavaa mahdollisuus hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kyseisen GMO:n viljelyä tai kielletään se.
Tämän jäsenvaltion olisi julkisesti
annettava komissiolle tiedoksi näiden 
perusteltujen toimenpiteiden luonnos 
vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden 
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Tarkistus 139
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 

(16) Jäsenvaltiolla olisi oltava milloin 
tahansa mahdollisuus tarkistaa 
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luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä 
luvanhaltijaa tai hyväksynnän saanutta 
mukauttamaan luvan/hyväksynnän
maantieteellistä soveltamisalaa. Jos 
luvanhaltija tai hyväksynnän saanut ei 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
suostu tähän, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettavaa 
mahdollisuus hyväksyä perusteltuja 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kyseisen
GMO:n viljelyä tai kielletään se. Tämän 
jäsenvaltion olisi annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos 
vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa 
tilaisuuden esittää huomautuksia, ja sen 
olisi tänä aikana pidätyttävä 
hyväksymästä näitä toimenpiteitä ja 
panemasta niitä täytäntöön. Tämän 
asetetun odotusajan päätyttyä jäsenvaltion 
olisi voitava hyväksyä toimenpiteet alun 
perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

päätöstään ja mukauttaa GMO:a 
koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellistä ulottuvuutta sekä 
toteuttaa GMO:n viljelyä kieltäviä tai
rajoittavia toimenpiteitä.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 

(16) Kun se katsotaan aiheelliseksi ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä GMO:lle, jäsenvaltion olisi 
voitava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kyseisen GMO:n viljelyä tai 
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myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava
pyytää komission välityksellä 
luvanhaltijaa tai hyväksynnän saanutta 
mukauttamaan luvan/hyväksynnän 
maantieteellistä soveltamisalaa. Jos 
luvanhaltija tai hyväksynnän saanut ei 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
suostu tähän, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettavaa 
mahdollisuus hyväksyä perusteltuja
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kyseisen 
GMO:n viljelyä tai kielletään se. Tämän 
jäsenvaltion olisi annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos
vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden
esittää huomautuksia, ja sen olisi tänä 
aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön.
Tämän asetetun odotusajan päätyttyä 
jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä 
toimenpiteet alun perin ehdotetussa 
muodossa tai muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

kielletään se sen koko alueella tai sen 
osalla. Nämä toimenpiteet olisi annettava 
komissiolle tiedoksi vähintään 75 päivää 
ennen niiden hyväksyntää, jotta komissio 
saa tilaisuuden lähettää ei-sitovan 
huomautuksen. Kyseisen jäsenvaltion
olisi tänä aikana pidätyttävä hyväksymästä 
näitä toimenpiteitä ja panemasta niitä 
täytäntöön. Tämän asetetun odotusajan 
päätyttyä jäsenvaltion olisi voitava 
hyväksyä toimenpiteet alun perin 
ehdotetussa muodossa tai, jos kyseinen 
jäsenvaltio katsoo sen aiheelliseksi,
muutettuina, jotta komission huomautukset 
voidaan ottaa huomioon. Jos mainitut 75 
päivää osuvat kokonaan tai osittain niiden 
lajikkeiden kylvöaikaan, joihin hyväksytty 
GMO kuuluu, jäsenvaltiolle olisi 
annettava lupa panna kielto täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 141
Biljana Borzan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(16 a) Luvan hakijan/haltijan, johon 
jäsenvaltiossa asetetut GMO:n tai 
GMO:ien ryhmän viljelyn kieltävät tai sitä 
rajoittavat toimenpiteet vaikuttaisivat, 
olisi odotusaikana pidätyttävä kaikesta 
kyseisen GMO:n tai GMO:ien ryhmän 
viljelyyn kyseisessä jäsenvaltiossa 
liittyvästä toiminnasta.

Or. en
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Tarkistus 142
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(17) Jäsenvaltion olisi voitava pyytää 
toimivaltaista viranomaista tai komissiota 
sisällyttämään koko alueensa tai sen osa 
luvan/hyväksynnän uudelleen 
maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka 
ulkopuolelle se on aiemmin jätetty. Tällöin
ei olisi oltava mitään tarvetta toimittaa 
pyyntöä luvanhaltijalle tai hyväksynnän 
saaneelle ja pyytää tämän suostumusta.
Toimivaltaisen viranomaisen, joka on 
direktiivin 2001/18/EY mukaisesti antanut 
kirjallisen luvan, tai komission, joka on 
myöntänyt kirjallisen hyväksynnän 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, 
olisi muutettava luvan tai 
hyväksymispäätöksen maantieteellistä 
soveltamisalaa tämän mukaisesti.

(17) Jäsenvaltio voi myös pyytää 
toimivaltaista viranomaista tai komissiota 
sisällyttämään koko alueensa tai sen osa 
luvan/hyväksynnän uudelleen 
maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka 
ulkopuolelle se on aiemmin jätetty. Tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen, joka on 
direktiivin 2001/18/EY mukaisesti antanut 
kirjallisen luvan, tai komission, joka on 
myöntänyt kirjallisen hyväksynnän 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, 
olisi muutettava luvan tai 
hyväksymispäätöksen maantieteellistä 
soveltamisalaa tämän mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 143
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(17) Jäsenvaltion olisi voitava pyytää 
toimivaltaista viranomaista tai komissiota 
sisällyttämään koko alueensa tai sen osa 
luvan/hyväksynnän uudelleen 

Poistetaan.
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maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka 
ulkopuolelle se on aiemmin jätetty.
Tällöin ei olisi oltava mitään tarvetta 
toimittaa pyyntöä luvanhaltijalle tai 
hyväksynnän saaneelle ja pyytää tämän 
suostumusta. Toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on direktiivin 
2001/18/EY mukaisesti antanut kirjallisen 
luvan, tai komission, joka on myöntänyt 
kirjallisen hyväksynnän asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla, olisi muutettava 
luvan tai hyväksymispäätöksen 
maantieteellistä soveltamisalaa tämän 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy “vaiheen 1” poistamiseen. 

Tarkistus 144
Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(18) Kirjalliset luvat tai 
hyväksymispäätökset, jotka on annettu tai 
hyväksytty soveltamisalaltaan 
maantieteellisesti rajattuina tietyille 
alueille, tai jäsenvaltioiden tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksymät 
toimenpiteet, joilla rajoitetaan GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se, eivät saisi estää tai 
rajoittaa hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä 
muissa jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi ja 
sen nojalla hyväksyttävät kansalliset 
toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa 
unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 
koskevat GMO:ien tahattomia tai 
satunnaisia jäämiä muissa kuin 

(18) Kirjalliset luvat tai 
hyväksymispäätökset, jotka on annettu tai 
hyväksytty soveltamisalaltaan 
maantieteellisesti rajattuina tietyille 
alueille, tai jäsenvaltioiden tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksymät 
toimenpiteet, joilla rajoitetaan GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se, eivät saisi estää tai 
rajoittaa hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä 
muissa jäsenvaltioissa, edellyttäen että 
toteutetaan asianmukaiset 
rinnakkaiselotoimenpiteet rajat ylittävän 
leviämisen estämiseksi. Tämä direktiivi ja 
sen nojalla hyväksyttävät kansalliset 
toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa 
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muuntogeenissä siemenlajikkeissa ja 
kasvin lisäysaineistona olevissa lajikkeissa, 
eivätkä ne saisi estää näiden vaatimusten 
mukaisten lajikkeiden viljelyä.

unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka 
koskevat GMO:ien tahattomia tai 
satunnaisia jäämiä muissa kuin 
muuntogeenissä siemenlajikkeissa ja 
kasvin lisäysaineistona olevissa lajikkeissa, 
eivätkä ne saisi estää näiden vaatimusten 
mukaisten lajikkeiden viljelyä.

Or. en

Tarkistus 145
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(18) Kirjalliset luvat tai 
hyväksymispäätökset, jotka on annettu tai 
hyväksytty soveltamisalaltaan 
maantieteellisesti rajattuina tietyille 
alueille, tai jäsenvaltioiden tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksymät 
toimenpiteet, joilla rajoitetaan GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se, eivät saisi estää tai 
rajoittaa hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä 
muissa jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi ja 
sen nojalla hyväksyttävät kansalliset 
toimenpiteet eivät myöskään saisi 
vaikuttaa unionin lainsäädännön 
vaatimuksiin, jotka koskevat GMO:ien 
tahattomia tai satunnaisia jäämiä muissa 
kuin muuntogeenissä siemenlajikkeissa ja 
kasvin lisäysaineistona olevissa 
lajikkeissa, eivätkä ne saisi estää näiden 
vaatimusten mukaisten lajikkeiden 
viljelyä.

(18) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
mukaisesti hyväksymät toimenpiteet, joilla 
rajoitetaan GMO:ien viljelyä tai kielletään 
se, eivät saisi estää tai rajoittaa 
hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ”vaiheen 1” poistamiseen. 
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Tarkistus 146
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(18 a) Jotta varmistetaan, että GMO:ien 
viljely ei johda GMO:ien tahattomaan 
esiintymiseen muissa tuotteissa ja 
muualla maataloudessa, tarvitaan 
tehokkaita rinnakkaiseloon liittyviä 
toimenpiteitä. Jäsenvaltioita olisi siksi 
vaadittava antamaan direktiivin 
2001/18/EY nojalla niiden alueella 
sovellettavia sääntöjä tällaisen 
tahattoman esiintymisen välttämiseksi.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mahdolliseen leviämiseen rajojen yli 
jäsenvaltiosta tai alueelta, jossa viljely 
sallitaan, naapurijäsenvaltioon tai 
alueelle, jossa se on kielletty. Komission 
13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa 
suosituksessa annetaan ohjeita 
jäsenvaltioille kansalliseen 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
kehittämisessä myös raja-alueiden 
osalta1a.

_________________
1a Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano
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Neuvoston kanta
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(20) Tämä direktiivi ei vaikuta asiaan 
liittyvän unionin lainsäädäntöön 
perustuviin ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisiin
jäsenvaltioiden velvoitteisiin 
tavanomaisten siementen, kasvien 
lisäysaineiston ja korjatun sadon tuotteiden
vapaan liikkuvuuden osalta.

(20) Tämä direktiivi ei nojaudu
jäsenvaltioiden velvoitteisiin, jotka 
koskevat tavanomaisten siementen, kasvien 
lisäysaineiston ja korjatun sadon tuotteiden
vapaata liikkuvuutta, mutta se avaa uusia 
mahdollisuuksia valtioiden 
itsemääräämisoikeutta koskevalle unionin 
lainsäädännölle.

Or. fr

Perustelu

Tätä direktiiviä ei saa pitää myönnytyksenä kansalliselle itsemääräämisoikeudelle, mutta se 
on huomattava toissijaisuusperiaatetta koskeva ennakkotapaus, joka oikein ymmärrettynä 
tarkoittaa, että unioni on toimivaltainen silloin, kun jäsenvaltio ei sitä ole.

Tarkistus 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(20 a) Kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi toteutettava pakkausmerkintöjä 
koskevia toimenpiteitä ja tiedotettava 
tehokkaasti, jotta voidaan varmistaa 
GMO:ien esiintymistä jäsenvaltioiden 
alueella ja jäsenvaltioissa tuotetuissa tai 
kaupan asetetuissa tuotteissa koskeva 
täydellinen avoimuus.

Or. fr
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Tarkistus 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(21 a) Komissio aikoo Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan mukaisesti edelleen 
puolustaa jäsenvaltioita kaikissa 
jäsenvaltioiden tällä alalla hyväksymiä 
toimenpiteitä koskevissa valitusasioissa 
WTO:n riitojenratkaisuelimissä.

Or. en

Perustelu

Koska uusissa artikloissa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus kieltää GMO:ien viljely 
omalla alueellaan perustein, jotka poikkeavat ympäristöä ja kansanterveyttä koskevista 
perusteista, on olemassa selvä riski, että tällaiset rajoittavat toimet saatetaan WTO:n 
riitojenratkaisupaneelin käsiteltäviksi. Mikäli näin käy, on varmistettava, että niiden 
puolustaminen on yhdenmukaista koko unionissa ja ettei jäsenvaltioita jätetä yksin 
mahdollisten kansainvälisten riitojen ratkaisemisessa. Ehdotettu teksti on kopioitu 
29. huhtikuuta 2011 laaditusta komission valmisteluasiakirjasta, joka lähetettiin neuvostolle 
5. toukokuuta 2011.

Tarkistus 150
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(21 a) Naapurijäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä asianmukaisen tietojen 
vaihdon varmistamiseksi taatakseen näin 
rinnakkaiseloa koskevien toimenpiteiden 
tehokkaan vaikutuksen raja-alueilla ja 
estääkseen GMO:n leviämisen 
jäsenvaltiosta, jossa sen viljely on 
hyväksyttyä, jäsenvaltioon, jossa se on 
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kiellettyä.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin 2001/18/EY muutosehdotusta on vahvistettava siltä osin kuin se koskee raja-
alueiden rinnakkaiseloon liittyvää haastetta, jota ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon.

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(21 b) Direktiivin 2001/18/EY 26 b ja 
26 c artiklan säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta kyseisen direktiivin 
23 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 
1829/20031a 34 artiklan soveltamista.

__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 
22 päivänä syyskuuta 2003, 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

Or. en

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

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio aikoo Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan mukaisesti edelleen 
puolustaa jäsenvaltioita kaikissa 
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jäsenvaltioiden tällä alalla hyväksymiä 
toimenpiteitä koskevissa valitusasioissa 
WTO:n riitojenratkaisuelimissä.

Or. en

Perustelu

Koska uusissa artikloissa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus kieltää GMO:ien viljely 
omalla alueellaan perustein, jotka poikkeavat ympäristöä ja kansanterveyttä koskevista 
perusteista, on olemassa selvä riski, että tällaiset rajoittavat toimet saatetaan WTO:n 
riitojenratkaisupaneelin käsiteltäviksi. Mikäli näin käy, on varmistettava, että niiden 
puolustaminen on yhdenmukaista koko unionissa ja ettei jäsenvaltioita jätetä yksin 
mahdollisten kansainvälisten riitojen ratkaisemisessa. Ehdotettu teksti on kopioitu 
29. huhtikuuta 2011 laaditusta komission valmisteluasiakirjasta, joka lähetettiin neuvostolle 
5. toukokuuta 2011.

Tarkistus 153
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(22) Komission 13 päivänä heinäkuuta 
2010 annetussa suosituksessa annetaan 
ohjeita jäsenvaltioille rinnakkaiseloon 
liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä, 
myös raja-alueiden osalta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 154
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 23 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(23) Direktiivi 2001/18/EY olisi (23) Direktiivi 2001/18/EY ja asetus (EY) 
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muutettava tämän mukaisesti, N:o 1829/20031a olisi muutettava tämän 
mukaisesti,

__________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 
22 päivänä syyskuuta 2003, 
muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 
rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyyn liittyvät puutteet on korjattava tämän direktiivin lisäksi myös asetuksessa 
(EY) N:o 1829/2003, koska GMO:ien viljely voidaan sallia myös tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus 155
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
-1 artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/18/EY artiklat 
seuraavasti:

(-1) Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:

”-1 artikla

Muuntogeenisten organismien (GMO) 
viljely ja markkinointi on kielletty 
kaikkialla Euroopan unionin alueella.”

Or. fr

Tarkistus 156
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/18/EY artiklat
seuraavasti:

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 157
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
22 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

(- 1) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

22 artikla

Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai 
estää sellaisten tuotteina tai tuotteissa 
olevien GMO:ien saattamista markkinoille, 
jotka ovat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
23 tai 26 b artiklan soveltamista.”

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältyi jo parlamentin ensimmäisen käsittelyn mietintöön. On tarpeen 
sisällyttää 22 artiklaan viittaus jäsenvaltioiden uuteen mahdollisuuteen rajoittaa GMO:ien 
viljelyä alueellaan tai kieltää se. Muutoin jotkut direktiivin 2001/18/EY artikloista olisivat 
ristiriidassa sen kanssa.

Tarkistus 158
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
25 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

(-1a) Lisätään 25 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”5 a. Sellaisen materiaalin, kuten 
siementen, saantia, jota tarvitaan 
GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä 
tai markkinoille saattamisesta 
mahdollisesti aiheutuvia riskejä koskevan 
riippumattoman tutkimuksen 
harjoittamiseen, ei rajoiteta eikä estetä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta teollis-
ja tekijänoikeuksien suojaa.”

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus sisältyi jo parlamentin ensimmäisen käsittelyn mietintöön. Tässä direktiivissä 
kuvatut toimet liittyvät luonnostaan perusteelliseen riskinarviointiin.

Tarkistus 159
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta
Direktiivi 2001/18/EY
7 artikla – 3 kohta, 18 artikla – 1 kohta, 23 artikla – 2 kohta ja 30 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

-1 b. 7 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 
1 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan viittaus 
30 artiklan 2 kohtaan korvataan 
viittauksella 30 artiklan 3 kohtaan.
Lisätään 30 artiklan 3 kohtaan sanat 
seuraavasti: ”Edellä olevasta 5 a artiklan 
3 ja 4 kohdasta poiketen tietyn GMO:n 
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sallivaa toimenpideluonnosta ei 
hyväksytä, jos neuvosto ei ole antanut 
myönteistä lausuntoa.”

Or. en

Perustelu

Juncker teki erittäin selväksi, että hän haluaa kiireesti demokratisoida GMO:ien 
lupamenettelyä koskevan päätöksenteon. Tämä ehdotus antaa mahdollisuuden reagoida 
tilanteeseen viipymättä. Nopea ratkaisu siihen asti, kunnes GMO:ja koskeva lainsäädäntö on 
saatettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiseksi, on korvata viittaus 
sääntelymenettelyyn viittauksella valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, jos sitä 
täydennetään säännöksellä, jolla menettely demokratisoidaan.

Tarkistus 160
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia 
toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa."

”Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia 
ja sitovia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.”

Or. en

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa."

”1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa. Niiden on 
naapurijäsenvaltion pyynnöstä 
toteutettava aiheelliset toimenpiteet 
estääkseen muuntogeenisten organismien 
tahattoman esiintymisen kyseisen 
jäsenvaltion raja-alueilla.”

Or. en

Tarkistus 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa."

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.
Komissio laatii naapurimaiden välisten 
keskenään ristiriitaisten toimenpiteiden
välttämiseksi unionin tasolla sovellettavat, 
rajat ylittävää leviämistä koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa."

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille taataan täysi valinnanvapaus ja mahdollisuus säilyä GMO-vapaana 
alueena ja jotta suojataan myös perinteisessä tai luonnonmukaisessa maataloudessa 
työskentelevien maanviljelijöiden edut, ei riitä, että jäsenvaltioita vain kannustetaan 
välttämään GMO:ien tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa. Näiden toimien olisi oltava 
pakollisia koko unionissa erityisesti raja-alueiden tehokkaan suojelun takaamiseksi.
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Tarkistus 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa."

1. Jäsenvaltioiden, joissa 26 b artiklan 
mukaisesti annetun luvan nojalla voidaan 
viljellä GMO:ja, on toteutettava kaikki 
aiheelliset toimenpiteet välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa
naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.”

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltiot, jotka myöntävät luvan GMO:ien viljelyyn, on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet estääkseen leviämisen rajojen yli.

Tarkistus 165
Susanne Melior

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa aiheellisia 
toimenpiteitä estääkseen muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 

'1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet estääkseen 
muuntogeenisten organismien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa alueellaan 
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muissa tuotteissa." ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.
Naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla 
sovelletaan unionin laajuisesti 
viljelyetäisyyksiä koskevia yhtenäisiä 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

GMO:ien mahdollisesta viljelystä ei pitäisi aiheutua lisäkustannuksia tavanomaisen tai 
luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Jäsenvaltiot olisi siksi velvoitettava 
toteuttamaan toimia, joilla estetään GMO:ien esiintyminen muissa tuotteissa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä mahdolliseen leviämiseen rajojen yli. Yksittäisten valtioiden 
toteuttamat rinnakkaiseloon liittyvät toimenpiteet olisi siksi erityisesti raja-alueilla sovitettava 
yhteen ja mukautettava toisiinsa ja niiden olisi oltava vertailtavissa keskenään.

Tarkistus 166
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

(-1) Lisätään 26 a artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden, joissa GMO:ja voidaan 
viljellä tämän direktiivin ja tarvittaessa 
19 artiklan mukaisesti annetun kirjallisen 
päätöksen sekä asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti tehdyn 
hyväksymispäätöksen nojalla, on 
toteutettava aiheelliset toimenpiteet 
välttääkseen GMO:jen tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurjäsenvaltioiden raja-alueella.
Niiden on ilmoitettava kyseisistä 
toimenpiteistä komissiolle.”

Or. fr
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Perustelu

GMO:ien mahdollinen viljely ei saisi aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaisen tai 
luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Jäsenvaltiot, joissa GMO:ja voidaan viljellä, 
olisi siksi velvoitettava toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään GMO:ien esiintyminen 
muissa tuotteissa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä mahdolliseen leviämiseen rajojen yli.

Tarkistus 167
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – -1 kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

-1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn 
alkuvaiheessa tai lupaa/hyväksyntää 
uusittaessa ilmoittajan/hakijan on 
esitettävä luettelo jäsenvaltioista tai 
jäsenvaltioiden osista, joita 
lupailmoitus/lupahakemus koskee.

Or. fr

Perustelu

On aiheellista, että hakijan esittämässä asiakirjassa ilmoitetaan selvästi lupahakemuksen 
maantieteellinen soveltamisala.

Tarkistus 168
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 

Poistetaan.



PE539.851v01-00 104/121 AM\1037402FI.doc

FI

välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä 
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 169
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä 
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 170
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää mukauttamaan 
kirjallisen luvan tai hyväksynnän
maantieteellistä soveltamisalaa siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Pyyntö on 
annettava komissiolle ja tarvittaessa 
kirjallisen luvan myöntämisestä tämän 
direktiivin mukaisesti vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi 
viimeistään 60 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle, muille jäsenvaltioille 
ja suurelle yleisölle.

Or. en
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Perustelu

EU:n elintarvikelainsäädäntöön liittyvässä asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan 
yhteiset periaatteet ja vastuualat, keinot vahvan tieteellisen perustan tarjoamiseen sekä 
tehokkaat organisatoriset järjestelyt ja menettelyt elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 
koskevan päätöksenteon helpottamiseksi. Siinä säädetään johtavana riskinarvioijana toimivan 
EFSAn sekä komission ja jäsenvaltioiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. Ilmoittajalle/hakijalle 
ei saisi antaa virallista asemaa riskienhallintavaiheessa. Tässä direktiivissä ja asetuksessa 
(EY) N:o 1829/2003 määritellään ilmoittajan/hakijan asema siten, että EU:n 
elintarvikelainsäädäntö pannaan kaikilta osiltaan täytäntöön.

Tarkistus 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
jäsenvaltion pyynnön mukauttaa
ilmoittajan/hakijan tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en
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Tarkistus 172
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
jäsenvaltion pyynnön mukauttaa
ilmoittajan/hakijan tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Kyseinen pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
60 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle, mutta tätä ei tarvitse 
erityisesti perustella, ja ilmoittaja/hakija 
voi itse menettelyn alussa täsmentää, 
koskeeko hänen 
ilmoituksensa/hakemuksensa unionin 
koko aluetta vai ainoastaan yhtä 
jäsenvaltiota tai sen osaa. Jäsenvaltion
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. fr

Perustelu

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen lausunto 
on saatu. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota
mukauttamaan ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle, ja 
ilmoittamaan siitä ilmoittajalle/hakijalle.
Tämä pyyntö perustellaan muun muassa 
tämän artiklan 3 kohdassa mainituilla 
syillä. Pyyntö on annettava komissiolle 
tiedoksi viimeistään 90 päivän kuluttua 
siitä, kun tämän direktiivin 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu arviointikertomus on 
lähetetty tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä ja viimeistään 30 päivän 
kuluessa jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. it

Perustelu

Yksityisiä etuja koskevien kysymysten sisällyttäminen yleistä etua koskevaan 
sääntelyprosessiin ei ole asianmukainen keino tasapainon aikaansaamiseen näiden etujen 
välillä. Se oikeuttaisi päinvastoin liiallisen ”osapuolten etujen” huomioon ottamisen 
hallinnollisessa arviointi- ja neuvotteluprosessissa, jonka tarkoituksena on varmistaa yleisten 
etujen säilyttäminen.

Tarkistus 175
Younous Omarjee
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä 
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn
alkuvaiheessa ilmoittajan/hakijan on aina 
pyydettävä lupaa 28 jäsenvaltiolta ennen 
niiden sisällyttämistä hakemuksensa 
soveltamisalaan. Ilman jäsenvaltion 
nimenomaista suostumusta 
ilmoittajan/hakijan hakemus ei voi koskea
kyseisen jäsenvaltion aluetta.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa
jäsenvaltio voi pyytää komission 

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana
jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle 
aikeestaan olla antamatta lupaa tietyn 
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välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä 
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

GMO:n viljelyyn koko alueellaan tai sen 
osassa. Siinä tapauksessa 
ilmoittajalla/hakijalla on mahdollisuus 
pyytää komissiota tai lupaviranomaista 
mukauttamaan tämän direktiivin C osan 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti tehdyn
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä
soveltamisalaa. Tämä pyyntö on 
lähetettävä komissiolle tai 
lupaviranomaiselle viimeistään 30 päivän 
kuluttua siitä, kun ilmoittaja/hakija saa 
komissiolta tiedon jäsenvaltion 
päätöksestä rajoittaa kyseisen GMO:n 
viljelyä tai kieltää se. Komissio antaa 
viipymättä hakijan/ilmoittajan pyynnön 
tiedoksi kyseiselle jäsenvaltiolle sekä 
muille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 177
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa 

Poistetaan.
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suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä 
pyyntö on annettava komissiolle tiedoksi 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun 
tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Neuvoston käyttöön ottaman ”vaiheen 1” mukaan jäsenvaltio pyytää komission välityksellä 
hakijaa jättämään alueensa hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tällainen vaatimus tekisi yksityisistä toimijoista tärkeitä lupamenettelyssä. Tämä ei ole 
asianmukaista. ”Vaihe 1” on kaikkien riippumatonta päätöksentekoa koskevien periaatteiden 
vastainen ja olisi vaarallinen ennakkotapaus muuta lainsäädäntöä ajatellen.

Tarkistus 178
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Poistetaan.
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Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
mukautuksen perusteella, jonka 
ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 179
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Poistetaan.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
mukautuksen perusteella, jonka 
ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
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nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Yksityisiä etuja koskevien kysymysten sisällyttäminen yleistä etua koskevaan 
sääntelyprosessiin ei ole asianmukainen keino tasapainon aikaansaamiseen näiden etujen 
välillä. Se oikeuttaisi päinvastoin liiallisen ”osapuolten etujen” huomioon ottamisen 
hallinnollisessa arviointi- ja neuvotteluprosessissa, jonka tarkoituksena on varmistaa yleisten 
etujen säilyttäminen.

Tarkistus 181
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
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Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. de

Tarkistus 182
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä,
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

2. Jos pyyntö toimitetaan 1 kohdan
mukaisesti, ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa 
mukautetaan ehtona kirjallisessa luvassa 
tai hyväksynnässä.
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Or. en

Perustelu

EU:n elintarvikelainsäädäntöön liittyvässä asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan 
yhteiset periaatteet ja vastuualat, keinot vahvan tieteellisen perustan tarjoamiseen sekä 
tehokkaat organisatoriset järjestelyt ja menettelyt elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 
koskevan päätöksenteon helpottamiseksi. Siinä säädetään johtavana riskinarvioijana toimivan 
EFSAn sekä komission ja jäsenvaltioiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. Ilmoittajalle/hakijalle 
ei saisi antaa virallista asemaa riskienhallintavaiheessa. Tässä direktiivissä ja asetuksessa 
(EY) N:o 1829/2003 määritellään ilmoittajan/hakijan asema siten, että EU:n 
elintarvikelainsäädäntö pannaan kaikilta osiltaan täytäntöön.

Tarkistus 183
Biljana Borzan

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Komissio julkistaa vastustusta 
koskevan ilmoituksen seitsemän päivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos 
ilmoittaja/hakija antaa suostumuksensa 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä. Komissio 
julkistaa tällaisen suostumuksen.

Or. en

Tarkistus 184
Younous Omarjee
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä,
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

2. Ilmoittaja/hakija toimii jäsenvaltioiden 
täysivaltaisten päätösten mukaan ja siten 
pidättäytyy pyynnöistä, jotka koskeva 
sellaisten jäsenvaltioiden aluetta, jotka 
ovat nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä päättäneet rajoittaa GMO:ita 
alueellaan tai kieltää ne.
Ilmoituksen/pyynnön maantieteellinen 
soveltamisala rajoittuu siten sellaisten 
jäsenvaltioiden alueeseen, jotka ovat 
nimenomaisesti ja julkisesti antaneet 
hyväksyntänsä GMO:n viljelyyn 
alueellaan. Kaikenlainen jäsenvaltioon 
kohdistuva painostus on kielletty ja siihen 
sovelletaan asianmukaisia taloudellisia ja 
rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Or. fr

Tarkistus 185
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän direktiivin nojalla annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Tämän direktiivin nojalla annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti.
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Or. de

Tarkistus 186
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän direktiivin nojalla annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Tämän direktiivin nojalla annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä
edellyttäen, että komissio vahvistaa 
26 a artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toteutetut rinnakkaiseloa koskevat 
toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

GMO:ien mahdollisen viljelyn ei pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaisen tai 
luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Jäsenvaltiot, joissa GMO:ja voidaan viljellä, 
olisi siksi velvoitettava toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään GMO:ien esiintyminen 
muissa tuotteissa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä mahdolliseen leviämiseen rajojen yli. 
Komissio vahvistaa nämä toimenpiteet.

Tarkistus 187
Alojz Peterle

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on 
annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen mukautuksen perusteella, 
jonka ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan
mukautuksen perusteella.

Or. en

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on 
annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen mukautuksen perusteella, 
jonka ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan
mukautuksen perusteella, jonka komissio 
tai lupaviranomainen on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 189
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
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GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Poistetaan.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
mukautuksen perusteella, jonka 
ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston käyttöön ottaman ”vaiheen 1” mukaan jäsenvaltio pyytää komission välityksellä 
hakijaa jättämään alueensa hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tällainen vaatimus tekisi yksityisistä toimijoista tärkeitä lupamenettelyssä. Tämä ei ole 
asianmukaista. ”Vaihe 1” on kaikkien riippumatonta päätöksentekoa koskevien periaatteiden 
vastainen ja olisi vaarallinen ennakkotapaus muuta lainsäädäntöä ajatellen.

Tarkistus 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, 
kun komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä,
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Kun ilmoittajan/hakijan ilmoituksesta on 
kulunut 30 päivää ja mikäli komissio tai 
lupaviranomainen ei vastusta pyyntöä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 
artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on 
annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen mukautuksen perusteella, 
jonka ilmoittaja/hakija on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu 
kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 artiklan 
mukaisesti tehty päätös samoin kuin 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan
mukautuksen perusteella, jonka komissio 
tai lupaviranomainen on hyväksynyt 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.
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