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

Standpunt van de Raad
Visum 1

Standpunt van de Raad Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 192, lid 1, en artikel 114,

Or. en

Motivering

Door specifiek te verwijzen naar artikel 192 is er minder kans dat een lidstaat de teelt van 
ggo's zal verbieden om andere redenen dan bezorgdheid om het milieu. Indien de dubbele 
rechtsgrondslag wordt verworpen, is het waarschijnlijk beter voorgesteld artikel 114 te 
behouden.

Amendement 35
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging -1 (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(-1) De teelt en het in de handel brengen 
van genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo's) moet op het hele grondgebied van 
de Europese Unie verboden worden

Or. fr

Amendement 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Standpunt van de Raad
Overweging 2
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Standpunt van de Raad Amendement

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van bescherming van 
gezondheid en milieu moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Binnen 
deze context vormt artikel 114 VWEU de 
juiste rechtsgrondslag, omdat hierin 
hetzelfde uitgebreide niveau van 
bescherming terug te vinden is. Een 
uniform hoog niveau van bescherming van 
gezondheid, veiligheid, milieu en 
consumenten moet echter worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

Or. en

Motivering

In artikel 114 VWEU wordt een hoog niveau van bescherming gewaarborgd voor gezondheid, 
veiligheid, milieu en consumenten, en derhalve voorziet het artikel in uitgebreide 
bescherming. Artikel 192, lid 1, VWEU, dat zich uitsluitend toespitst op milieuaspecten, is 
geen passende rechtsgrondslag binnen de context van ggo's.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Op grond van dit wettelijk kader (2) Op grond van dit wettelijk kader 
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moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van gezondheids- en 
milieubescherming moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

moeten ggo's voor de teelt, voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht, een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig bijlage 
II van Richtlijn 2001/18/EG ondergaan
waarbij rekening wordt gehouden met de 
directe en indirecte, onmiddellijke en 
vertraagde effecten, alsook de 
cumulatieve langetermijneffecten van 
ggo's en de bijbehorende 
gewasbeschermingsmiddelen voor de 
gezondheid van de mens en het milieu.
Het doel van deze vergunningsprocedure is 
te zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van gezondheids- en 
milieubescherming moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

Or. fr

Motivering

Omwille van hun specifieke kenmerken bestaan er twijfels over de onschadelijkheid van ggo's. 
Bovendien leiden ze tot een toename van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Daarom moeten de beoordelingsmethoden van de EFSA aangepast worden.

Amendement 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig bijlage 
II van Richtlijn 2001/18/EG ondergaan 
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ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van bescherming van 
gezondheid en milieu moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

voordat zij in de Unie in de handel mogen 
worden gebracht, waarbij rekening wordt 
gehouden met de directe, indirecte, 
onmiddellijke en vertraagde effecten, 
alsook de cumulatieve 
langetermijneffecten voor de gezondheid 
van de mens en het milieu. 
Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel is
het doel van deze vergunningsprocedure te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van bescherming van 
gezondheid en milieu moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de kerninhoud van de risicobeoordeling als vastgelegd in bijlage II 
van Richtlijn 2001/18/EG, alsmede een verwijzing naar het voorzorgsbeginsel.

Amendement 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht, waarbij 
rekening wordt gehouden met de directe 
en indirecte, onmiddellijke en vertraagde 
effecten, alsook de cumulatieve 
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gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van gezondheids- en 
milieubescherming moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

langetermijneffecten voor de gezondheid 
van mensen, dieren en het milieu. Het 
doel van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu, de 
biodiversiteit en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt. Een uniform hoog 
niveau van gezondheids- en 
milieubescherming moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

Or. it

Amendement 40
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2

Standpunt van de Raad Amendement

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig 
bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG 
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij 
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt. Een 
uniform hoog niveau van bescherming 
van gezondheid en milieu moet worden 
gerealiseerd en gehandhaafd op het hele 
grondgebied van de Unie.

(2) Op grond van dit wettelijk kader 
moeten ggo's voor de teelt een individuele 
risicobeoordeling overeenkomstig bijlage 
II van Richtlijn 2001/18/EG ondergaan 
voordat zij in de Unie in de handel mogen 
worden gebracht, waarbij rekening wordt 
gehouden met de directe, indirecte, 
onmiddellijke en vertraagde effecten, 
alsook de cumulatieve 
langetermijneffecten voor de gezondheid 
van de mens en het milieu. Deze 
risicobeoordeling zorgt ervoor dat 
wetenschappelijk advies aan het 
besluitvormingsproces wordt toegevoegd, 
waarna een besluit inzake risicobeheer 
volgt, waarin rekening wordt gehouden 
met andere legitieme factoren die relevant 
zijn voor deze kwestie. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
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een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

Or. en

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling van amendement 2 van de ontwerpaanbeveling. 
Aangezien binnen de context van "opt-out" het onderscheid tussen risicobeoordeling en 
risicobeheer van groot belang is, dient te worden herinnerd aan dit beginsel, dat zowel is 
opgenomen in de algemene levensmiddelenwetgeving als in Verordening nr. 1829/2003 
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Amendement 41
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten prioritair zorgen voor uitvoering 
van de conclusies van de Milieuraad van 
4 december 2008, namelijk een 
behoorlijke tenuitvoerlegging van de 
rechtsvoorschriften in bijlage II van 
Richtlijn 2001/18/EG over de 
risicobeoordeling van ggo's. In het 
bijzonder moeten de milieueffecten van 
genetisch gemodificeerde gewassen op 
lange termijn en hun potentiële effecten 
op niet-doelorganismen streng worden 
beoordeeld, moeten de kenmerken van de 
milieus waarin wordt geïntroduceerd en 
de geografische gebieden waarin 
genetisch gemodificeerde gewassen 
mogen worden geteeld, naar behoren in 
aanmerking worden genomen en moeten 
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de potentiële milieugevolgen van 
veranderingen in het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen in verband 
met genetisch gemodificeerde gewassen 
die hiervoor tolerant zijn, worden 
beoordeeld. Meer bepaald dient de 
Commissie ervoor te zorgen dat het 
ontwerp van de uitvoeringsverordening 
inzake de milieurisicobeoordeling van 
ggo's tijdig wordt ingediend. Deze 
uitvoeringsverordening mag niet 
gebaseerd zijn op het principe van 
wezenlijke gelijkwaardigheid of op het 
concept van een vergelijkende 
veiligheidsbeoordeling, en moet ervoor 
zorgen dat de huidige praktijken worden 
verbeterd, door bijvoorbeeld directe en 
indirecte langetermijneffecten, alsmede 
wetenschappelijke onzekerheden vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 3 van de ontwerpaanbeveling. Dit amendement verduidelijkt de 
verwijzing naar de langverwachte juridisch bindende wetgevingshandeling inzake 
milieurisicobeoordelingen, gericht op verbetering van de huidige praktijken.

Amendement 42
Jan Huitema, Julie Girling

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) In het EU-vergunningensysteem
voor ggo's dient op gepaste wijze rekening 
te worden gehouden met de risico's en 
mogelijkheden die voortvloeien uit 
wetenschappelijke en technologische 
vernieuwingen. Met name nieuwe 
technologische ontwikkelingen op het 
gebied van plantenveredeling brengen 
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risico's onder de aandacht waar rekening 
mee moet worden gehouden. Sommige 
technieken, zoals cisgenese, worden net zo 
veilig beschouwd als conventionele 
plantenverdelingstechnieken, en kunnen 
derhalve worden vrijgesteld van de 
toepassing van deze wetgeving. Een 
toegespitst wetgevingsstelsel voor ggo's 
geldt als voorwaarde om geavanceerde 
vernieuwingen op dit gebied te kunnen 
stimuleren.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 3 van de ontwerpaanbeveling. Dit amendement verduidelijkt de 
verwijzing naar de langverwachte juridisch bindende wetgevingshandeling inzake 
milieurisicobeoordelingen, gericht op verbetering van de huidige praktijken.

Amendement 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) De toepassing van de in bijlage II 
van Richtlijn 2001/18/EG vastgelegde 
risicobeoordeling dient te worden 
verbeterd, met name wat betreft de 
milieueffecten van genetisch 
gemodificeerde gewassen op lange termijn 
en hun potentiële effecten op niet-
doelorganismen, de kenmerken van de 
milieus waarin wordt geïntroduceerd en 
de geografische gebieden waarin 
genetisch gemodificeerde gewassen 
mogen worden geteeld, de potentiële 
milieugevolgen van veranderingen in het 
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen 
in verband met genetisch gemodificeerde 
gewassen die hiervoor tolerant zijn, 
directe en indirecte langetermijneffecten, 
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alsmede wetenschappelijke onzekerheden.
Iedere verbetering van dien aard, alsook 
iedere wijziging in de juridische status 
van adviezen over de risicobeoordeling 
van ggo's vereist een diepgaande discussie 
en dient derhalve te worden opgenomen 
in de daadwerkelijke herziening van 
Richtlijn 2001/18/EG.

Or. en

Motivering

De risicobeoordeling als vastgelegd in Richtlijn 2001/18/EG is een essentieel beginsel in de 
vergunningsprocedure voor ggo's. Iedere wijziging in dit beginsel, bijvoorbeeld in de 
juridische status of de functionaliteit ervan, verdient een grondig debat en dient derhalve niet 
in het huidige amendement van deze richtlijn te worden behandeld, maar in plaats daarvan in 
de context van een herziening van deze richtlijn.

Amendement 44
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) In het kader van deze richtlijn en 
de verdere implementatie ervan dient het 
voorzorgsbeginsel altijd in aanmerking te 
worden genomen.

Or. en

Amendement 45
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement
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(2 bis) Het voorzorgsbeginsel moet in het 
kader van deze richtlijn en bij de 
uitvoering ervan in acht genomen worden.

Or. fr

Amendement 46
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. en

Motivering

Deze verwijzing naar het voorzorgsbeginsel is al opgenomen in het standpunt van het 
Europees Parlement in eerste lezing.

Amendement 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) Gezien de ondernemingen die 
ggo's produceren dezelfde ondernemingen 
zijn die de geneesmiddelen en de 
pesticiden produceren, is het noodzakelijk 
dat de overheden rekening houden met 
onafhankelijke en onpartijdige studies 
terzake.
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Or. pt

Amendement 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Standpunt van de Raad
Overweging 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten waken over de tenuitvoerlegging 
van de conclusies van de Raad van 4 
december 2008 betreffende de toepassing 
van de in bijlage II van Richtlijn 
2001/18/EG bedoelde regelgeving. 
Daartoe moet de Commissie ten minste 
een jaar nadat deze richtlijn van kracht 
wordt, een wetsvoorstel indienen bij het 
Europees Parlement en de Raad om 
ervoor te zorgen dat voornoemde bijlage 
in overeenstemming is met de nieuwe 
richtsnoeren van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid wat betreft de 
beoordeling van de risico's van ggo's

Or. fr

Amendement 49
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 ter) Gezien de huidige politieke context, 
waaronder de toezegging van de verkozen 
voorzitter van de Europese Commissie om 
te vergunningsprocedure te herzien en de 
zeer controversiële aard die in Europa 
klaarblijkelijk aan de teelt van ggo's kan 
worden toegeschreven, dient de 
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inwerkingtreding van deze richtlijn te 
worden verbonden aan de herziening van 
het besluitvormingsproces voor de 
vergunning van ggo's als vastgelegd in 
Richtlijn 2001/18/EG en verordening 
(EG) nr. 1829/2003, teneinde te 
waarborgen dat voor geen enkele ggo 
tegen de wens van de meerderheid van de 
lidstaten en het Europees Parlement een 
vergunning wordt verleend.

Or. en

Amendement 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 ter) Het gebruik van technologieën die 
niet getest of geëvalueerd zijn door 
bevoegde, onpartijdige autoriteiten houdt 
een steeds groter gevaar in voor de 
volksgezondheid. Er moet worden 
gewaarborgd dat onafhankelijke, 
onpartijdige studies terzake worden 
verricht, door de investeringen in 
onderzoek op te trekken en zo de 
wetenschappelijke kennis over deze 
genetisch gemodificeerde producten en de 
gevolgen van het gebruik ervan uit te
diepen, de resultaten van deze studies 
openbaar te maken en het debat over dit 
vraagstuk te bevorderen.

Or. pt

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Overweging 2 ter (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

(2 ter) Bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG 
moet worden aangescherpt door 
toevoeging van de door de EFSA in 
november 2010 gepubliceerde 
richtsnoeren, in overeenstemming met de 
conclusies van de Raad van Ministers 
(Milieu) van december 2008 wat betreft de 
beoordeling van de milieurisico's van 
ggo's.

Or. fr

Motivering

Dit amendement wil de beoordelingsprocessen van de risico's van ggo's aanscherpen. De 
EFSA heeft een inspanning geleverd voor de actualisering van de richtsnoeren en publiceerde 
in november 2010 een herzien document. De Commissie heeft daarentegen nog steeds geen 
project voorgesteld om deze bepalingen een normatieve status te geven. Daarom wil dit 
amendement de richtsnoeren van de EFSA inzake milieurisicobeoordeling opnemen in bijlage 
II bij Richtlijn 2001/18/EG en zo de aanscherping van de gecentraliseerde beoordeling in de 
wetgeving verankeren.

Amendement 52
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 2 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 quater) De politieke context, en dan 
met name de op 15 juli 2014 door de 
verkozen voorzitter van het Europees 
Parlement uitgesproken politieke 
toezegging om spoedige herziening van 
het bestaande besluitvormingsproces voor 
genetisch gemodificeerde organismen 
dient in aanmerking te worden genomen. 
Vergunningen voor ggo's dienen niet te 
worden verleend tegen de wens in van een 
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meerderheid van de democratisch 
verkozen regeringen en leden van het 
Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter aanvulling van amendement 4 van de ontwerpaanbeveling, en 
verwijst met name naar de toespraak van de heer Juncker in de plenaire vergadering.

Amendement 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 2 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 quater) Dat de teelt van ggo's 
afhankelijk is van technologie die duur is 
in aankoop of gebruik en dat het om 
geoctrooieerde zaden gaat, maakt van 
deze teelt een bijzonder lucratieve 
onderneming, die niets meer te maken 
heeft met voedselzekerheid of de 
instandhouding van biodiversiteit.

Or. pt

Amendement 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(2 quinquies) De situatie waarbij grote 
economische concerns de teelt van door 
hen geoctrooieerde producten – die 
resistenter en gemakkelijker te telen zijn –
opdringen, brengt de stabiliteit en het 
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levensonderhoud in gevaar van miljoenen 
mensen overal ter wereld die voor hun 
landbouwactiviteiten elk jaar opnieuw 
afhankelijk zijn van het door deze 
concerns geoctrooieerde zaaigoed.

Or. pt

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

Standpunt van de Raad
Overweging 3

Standpunt van de Raad Amendement

(3) Naast de bepalingen inzake de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen, moeten genetisch 
gemodificeerde rassen ook voldoen aan de 
Uniewetgeving inzake het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, als met 
name vastgesteld in Richtlijn 66/401/EEG
van de Raad6, Richtlijn 66/402/EEG van de 
Raad7, Richtlijn 69/193/EG van de Raad8, 
Richtlijn 98/56/EG van de Raad9, Richtlijn 
99/105/EG van de Raad10, Richtlijn 
2002/53/EG van de Raad11, Richtlijn 
2002/54/EG van de Raad12, Richtlijn 
2002/55/EG van de Raad13, Richtlijn 
2002/56/EG van de Raad14, Richtlijn 
2002/57/EG van de Raad15, en Richtlijn 
2008/90/EG van de Raad16. Daarbij 
bevatten Richtlijn 2002/53/EG en Richtlijn 
2002/55/EG bepalingen die de lidstaten 
toestaan om onder bepaalde 
welomschreven voorwaarden het gebruik 
van een ras op hun gehele grondgebied of 
delen daarvan te verbieden of passende 
voorwaarden voor de teelt van een ras vast 
te stellen.

(3) Naast de bepalingen inzake de 
verlening van vergunningen voor het in de 
handel brengen, moeten genetisch 
gemodificeerde rassen ook voldoen aan de 
Uniewetgeving inzake het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, als met 
name vastgesteld in Richtlijn 66/401/EEG 
van de Raad6, Richtlijn 66/402/EEG van de 
Raad7, Richtlijn 98/56/EG van de Raad9, 
Richtlijn 99/105/EG van de Raad10, 
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad11, 
Richtlijn 2002/54/EG van de Raad12, 
Richtlijn 2002/55/EG van de Raad13, 
Richtlijn 2002/56/EG van de Raad14, 
Richtlijn 2002/57/EG van de Raad15, en 
Richtlijn 2008/90/EG van de Raad16. 
Daarbij bevatten Richtlijn 2002/53/EG en 
Richtlijn 2002/55/EG bepalingen die de 
lidstaten toestaan om onder bepaalde 
welomschreven voorwaarden het gebruik 
van een ras op hun gehele grondgebied of 
delen daarvan te verbieden of passende 
voorwaarden voor de teelt van een ras vast 
te stellen.

__________________ __________________

6 Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 
juni 1966 betreffende het in de handel 

6 Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 
juni 1966 betreffende het in de handel 
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brengen van zaaizaad van 
groenvoedergewassen (PB P 125 van 
11.7.1966, blz. 2298).

brengen van zaaizaad van 
groenvoedergewassen (PB P 125 van 
11.7.1966, blz. 2298).

7 Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 
14 juni 1966 betreffende het in de handel 
brengen van zaaigranen (PB P 125 van 
11.7.1966, blz. 2309).

7 Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 
14 juni 1966 betreffende het in de handel 
brengen van zaaigranen (PB P 125 van 
11.7.1966, blz. 2309).

8 Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 
mei 1968 betreffende het in de handel 
brengen van vegetatief teeltmateriaal voor 
wijnstokken (PB L 93 van 17.4.1968, 
blz. 15).

9 Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 
juli 1998 betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van 
siergewassen (PB L 226 van 13.8.1998, 
blz. 16).

9 Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 
juli 1998 betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van 
siergewassen (PB L 226 van 13.8.1998, 
blz. 16).

10 Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 
22 december 1999 betreffende het in de 
handel brengen van bosbouwkundig 
teeltmateriaal (PB L 11 van 15.1.2000, 
blz. 17).

10 Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 
22 december 1999 betreffende het in de 
handel brengen van bosbouwkundig 
teeltmateriaal (PB L 11 van 15.1.2000, 
blz. 17).

11 Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende de 
gemeenschappelijke rassenlijst van 
landbouwgewassen (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 1).

11 Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende de 
gemeenschappelijke rassenlijst van 
landbouwgewassen (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 1).

12 Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van bietenzaad (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 12).

12 Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van bietenzaad (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 12).

13 Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van groentezaad (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 33).

13 Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van groentezaad (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 33).

14 Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van pootaardappelen (PB L 193 
van 20.7.2002, blz. 60).

14 Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
brengen van pootaardappelen (PB L 193 
van 20.7.2002, blz. 60).

15 Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 

15 Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 
13 juni 2002 betreffende het in de handel 
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brengen van zaaizaad van oliehoudende 
planten en vezelgewassen (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 74).

brengen van zaaizaad van oliehoudende 
planten en vezelgewassen (PB L 193 van 
20.7.2002, blz. 74).

16 Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 
29 september 2008 betreffende het in de 
handel brengen van teeltmateriaal van 
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen 
die voor de fruitteelt worden gebruikt 
(PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8).

16 Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 
29 september 2008 betreffende het in de 
handel brengen van teeltmateriaal van 
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen 
die voor de fruitteelt worden gebruikt 
(PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8).

Or. fr

Motivering

Het is nodig de specifieke kenmerken van wijnstokken en streekproducten met grote 
toegevoegde waarde te beschermen.

Amendement 56
Lorenzo Fontana

Standpunt van de Raad
Overweging 4

Standpunt van de Raad Amendement

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

(4) Zodra overeenkomstig het wettelijk 
kader van de Unie voor ggo's een 
vergunning voor een ggo voor 
teeltdoeleinden is verleend en het ggo, wat 
betreft het ras dat in de handel moet 
worden gebracht, voldoet aan de 
voorschriften van het Unierecht inzake het 
in de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, kunnen de lidstaten het ggo 
evenwel verbieden, het gebruik daarvan 
beperken of het vrije verkeer daarvan op 
hun grondgebied verhinderen.

Or. it

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

Standpunt van de Raad
Overweging 4

Standpunt van de Raad Amendement

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

(4) Zodra overeenkomstig het wettelijk 
kader van de Unie voor ggo's een 
vergunning voor een ggo voor 
teeltdoeleinden is verleend en het ggo, wat 
betreft het ras dat in de handel moet 
worden gebracht, voldoet aan de 
voorschriften van het Unierecht inzake het 
in de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, mogen lidstaten die voort dit 
ggo een vergunning voor teeltdoeleinden 
hebben verleend, het vrije verkeer daarvan 
op hun grondgebied niet verbieden,

Or. fr

Motivering

De lidstaten die een vergunning verlenen voor ggo's en de teelt daarvan, moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen voor deze keuze en ook de logische gevolgen van de 
vergunningsverlening toelaten. Het is niet aanvaardbaar om vanuit winstoogmerk de teelt toe 
te laten zonder evenwel de verantwoordelijkheid te dragen wat betreft consumptie en uitvoer, 
met name naar arme landen. Bovendien moet de titel van de richtlijn duidelijk blijven en 
praktische gevolgen hebben. De echte vrijheid van de lidstaten in deze kwestie bestaat erin 
ook het vrije verkeer te weigeren van een ggo waarvan de teelt verboden is.

Amendement 58
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 4

Standpunt van de Raad Amendement

(4) Zodra overeenkomstig het wettelijk 
kader van de Unie voor ggo's een 
vergunning voor een ggo voor 

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

teeltdoeleinden is verleend en het ggo, wat 
betreft het ras dat in de handel moet 
worden gebracht, voldoet aan de 
voorschriften van het Unierecht inzake het 
in de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, mogen de lidstaten de 
aanwezigheid daarvan op hun grondgebied 
verbieden of beperken.

Or. fr

Amendement 59
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op uniaal niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op uniaal niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. In 
de geharmoniseerde beoordeling van de 
milieu- en gezondheidsrisico's zouden 
bovendien niet alle mogelijke effecten van 
de teelt van ggo's in verschillende regio's 
en lokale ecosystemen worden nagegaan. 
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) mogen lidstaten 
juridisch bindende handelingen 
aannemen uit hoofde waarvan op hun 
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grondgebied of een gedeelte ervan een 
beperking of verbod geldt op de effectieve 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's, zodra 
hiervoor op uniaal niveau een vergunning 
is verleend. Deze flexibiliteit mag echter
geen negatieve gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

Or. en

Amendement 60
Françoise Grossetête

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op EU-niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Het is echter 
essentieel dat kwesties in verband met het 
in de handel brengen en de invoer van 
ggo's op EU-niveau geregeld blijven om de 
interne markt in stand te houden. De teelt 
kan in sommige gevallen meer flexibiliteit 
vereisen omdat het gaat om een kwestie 
met sterke nationale, regionale en lokale 
dimensies, gezien het verband met 
landgebruik en lokale landbouwstructuren 
en met de bescherming of instandhouding 
van habitats, ecosystemen en 
landschappen. Deze flexibiliteit mag geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces, en mag 
geen afbreuk doen aan de centrale rol van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) in deze 
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procedure. 

Or. fr

Motivering

Het behoud van de vergunningsprocedure en het beoordelingsproces op Europees niveau 
moet in de mate van het mogelijke gewaarborgd worden, om te vermijden dat deze wetgeving 
een precedent schept voor de hernationalisering van andere Europese regelgeving.

Amendement 61
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op uniaal niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op uniaal niveau 
geregeld blijven. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces. In de 
geharmoniseerde beoordeling van de 
milieu- en gezondheidsrisico's zouden 
bovendien niet alle mogelijke effecten van 
de teelt van ggo's in verschillende regio's 
en lokale ecosystemen worden nagegaan. 
Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie (VWEU) mogen lidstaten 
juridische goedkeuring verlenen aan de 
effectieve teelt van een ggo, groepen van 
op basis van gewasvariëteiten of 
eigenschappen gedefinieerde ggo's of alle 
ggo's op hun grondgebied of een gedeelte 
ervan, zodra hiervoor op uniaal niveau 
een vergunning is verleend. Deze 
flexibiliteit mag echter geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

Or. en

Amendement 62
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op EU-niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's, evenals de beoordeling 
van de gezondheids- en milieurisico's
moeten niettemin op EU-niveau geregeld 
blijven om de interne markt en het hoge 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid waarin het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie voorziet, in stand te houden. De teelt 
kan in sommige gevallen meer flexibiliteit 
vereisen omdat het gaat om een kwestie 
met sterke nationale, regionale en lokale 
dimensies, gezien het verband met 
landgebruik en lokale landbouwstructuren 
en met de bescherming of instandhouding 
van habitats, ecosystemen, landschappen
en natuurlijke genotypes van planten. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
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gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces waarbij 
de hoogst mogelijke normen gehanteerd 
moeten worden en alle mogelijke risico's 
voor de gezondheid en alle mogelijke 
gevolgen van de introductie van ggo's 
voor de natuur en het milieu beoordeeld 
moeten worden.

Or. fr

Amendement 63
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 5

Standpunt van de Raad Amendement

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed. Kwesties in 
verband met het in de handel brengen en de 
invoer van ggo's moeten op uniaal niveau 
geregeld blijven om de interne markt in 
stand te houden. De teelt kan in sommige 
gevallen meer flexibiliteit vereisen omdat 
het gaat om een kwestie met sterke 
nationale, regionale en lokale dimensies, 
gezien het verband met landgebruik en 
lokale landbouwstructuren en met de 
bescherming of instandhouding van 
habitats, ecosystemen en landschappen. 
Deze flexibiliteit mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.

(5) Uit de ervaring is gebleken dat de teelt 
van ggo's een kwestie is waaraan op het 
niveau van de lidstaten diepgaande 
aandacht wordt besteed, aangezien er 
verschillen bestaan in de 
wetenschappelijke interpretaties en 
politieke beoordelingen van de risico's 
ervan. Kwesties in verband met het in de 
handel brengen en de invoer van ggo's
moeten op uniaal niveau geregeld blijven 
om de interne markt in stand te houden. De 
teelt kan in sommige gevallen meer 
flexibiliteit vereisen omdat het gaat om een 
kwestie met sterke nationale, regionale en 
lokale dimensies, gezien het verband met 
landgebruik en lokale landbouwstructuren 
en met de bescherming of instandhouding 
van habitats, ecosystemen en 
landschappen. Deze flexibiliteit mag geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure, en in het bijzonder 
niet voor het beoordelingsproces.
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Or. en

Motivering

Overeenkomend met amendement 5 van de ontwerpaanbeveling.

Amendement 64
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(5 bis.) Daarom moet de geharmoniseerde 
gemeenschappelijke 
vergunningsprocedure op Europees 
niveau aangescherpt worden met het oog 
op de integratie van de beoordeling van 
gezondheids- en milieurisico's, niet alleen 
op het niveau van de Europese Unie, 
maar ook op lokaal niveau door de 
analyse van mogelijke gevolgen voor 
lokale ecosystemen. Het hoge 
veiligheidsniveau waarin de Verdragen 
voorzien, kan enkel gewaarborgd worden 
door een volledige, werkelijk 
onafhankelijke en aangescherpte centrale 
beoordeling. Alle lidstaten moeten bij deze 
beoordeling betrokken worden om te 
zorgen voor een verscheidenheid aan 
standpunten en om het wetenschappelijke 
en ethische debat te verrijken door het 
inbrengen van specifieke lokale en 
nationale situaties.

Or. fr

Amendement 65
Lynn Boylan

Standpunt van de Raad
Overweging 6
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Standpunt van de Raad Amendement

(6) Een aantal lidstaten heeft een beroep 
gedaan op de vrijwaringsclausules en 
noodmaatregelen van artikel 23 van 
Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de 
teelt van ggo's te beperken of te verbieden, 
zulks naar aanleiding van, afhankelijk van 
het geval, het beschikbaar komen na de 
datum van toestemming van nieuwe of 
nadere informatie die gevolgen heeft voor 
de milieurisicobeoordeling, of een 
herbeoordeling van de bestaande 
informatie. Andere lidstaten hebben 
gebruik gemaakt van de 
kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 
in artikel 114, leden 5 en 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), die vereist dat 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu moeten 
worden aangevoerd. Voorts is gebleken dat 
het besluitvormingsproces wat betreft de 
teelt van ggo's bijzonder moeilijk is, omdat 
nationale punten van zorg worden 
aangehaald die niet uitsluitend betrekking 
hebben op kwesties in verband met de 
veiligheid van ggo's voor de gezondheid of 
het milieu.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 66
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 6

Standpunt van de Raad Amendement

(6) Een aantal lidstaten heeft een beroep 
gedaan op de vrijwaringsclausules en 
noodmaatregelen van artikel 23 van 

(6) Een aantal lidstaten heeft een beroep 
gedaan op de vrijwaringsclausules en 
noodmaatregelen van artikel 23 van 
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Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de 
teelt van ggo's te beperken of te verbieden, 
zulks naar aanleiding van, afhankelijk van 
het geval, het beschikbaar komen na de 
datum van toestemming van nieuwe of 
nadere informatie die gevolgen heeft voor 
de milieurisicobeoordeling, of een 
herbeoordeling van de bestaande 
informatie. Andere lidstaten hebben 
gebruik gemaakt van de 
kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 
in artikel 114, leden 5 en 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), die vereist dat 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu moeten 
worden aangevoerd. Voorts is gebleken dat 
het besluitvormingsproces wat betreft de 
teelt van ggo's bijzonder moeilijk is, omdat 
nationale punten van zorg worden 
aangehaald die niet uitsluitend betrekking 
hebben op kwesties in verband met de 
veiligheid van ggo's voor de gezondheid of 
het milieu.

Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de 
teelt van ggo's te beperken of te verbieden, 
zulks naar aanleiding van, afhankelijk van 
het geval, het beschikbaar komen na de 
datum van toestemming van nieuwe of 
nadere informatie die gevolgen heeft voor 
de milieurisicobeoordeling, of een 
herbeoordeling van de bestaande 
informatie. Andere lidstaten hebben 
gebruik gemaakt van de 
kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 
in artikel 114, leden 5 en 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), die vereist dat 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu moeten 
worden aangevoerd. Voorts is gebleken dat 
het besluitvormingsproces wat betreft de 
teelt van ggo's bijzonder moeilijk is, omdat 
nationale punten van zorg worden 
aangehaald die niet uitsluitend betrekking 
hebben op kwesties in verband met de 
veiligheid van ggo's voor de gezondheid of 
het milieu. Deze nationale 
bekommernissen moeten door de 
kennisgevers/aanvragers geëerbiedigd en 
in acht genomen worden, zonder op de 
lidstaten enige druk uit te oefenen bij hun 
toekomstige vergunningsaanvragen voor 
de teelt van ggo's op het Europese 
grondgebied.

Or. fr

Amendement 67
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 6

Standpunt van de Raad Amendement

(6) Een aantal lidstaten heeft een beroep (6) Een aantal lidstaten heeft een beroep 
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gedaan op de vrijwaringsclausules en 
noodmaatregelen van artikel 23 van 
Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de 
teelt van ggo's te beperken of te verbieden, 
zulks naar aanleiding van, afhankelijk van 
het geval, het beschikbaar komen na de 
datum van toestemming van nieuwe of 
nadere informatie die gevolgen heeft voor 
de milieurisicobeoordeling, of een 
herbeoordeling van de bestaande 
informatie. Andere lidstaten hebben 
gebruik gemaakt van de 
kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 
in artikel 114, leden 5 en 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), die vereist dat 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu moeten 
worden aangevoerd. Voorts is gebleken dat 
het besluitvormingsproces wat betreft de 
teelt van ggo's bijzonder moeilijk is, 
omdat nationale punten van zorg worden 
aangehaald die niet uitsluitend betrekking 
hebben op kwesties in verband met de 
veiligheid van ggo's voor de gezondheid of 
het milieu.

gedaan op de vrijwaringsclausules en 
noodmaatregelen van artikel 23 van 
Richtlijn 2001/18/EG en van artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 om de 
teelt van ggo's te beperken of te verbieden, 
zulks naar aanleiding van, afhankelijk van 
het geval, het beschikbaar komen na de 
datum van toestemming van nieuwe of 
nadere informatie die gevolgen heeft voor 
de milieurisicobeoordeling, of een 
herbeoordeling van de bestaande 
informatie. Andere lidstaten hebben 
gebruik gemaakt van de 
kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 
in artikel 114, leden 5 en 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), die vereist dat 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van 
het milieu of het arbeidsmilieu moeten 
worden aangevoerd. 

Or. en

Motivering

De Commissie is nooit in staat gebleken het vermoeden weg te nemen dat een van de 
belangrijkste bedoelingen van dit voorstel is om de lidstaten die kritisch zijn over ggo's "over 
te halen" om in te stemmen met (of ten minste zich van stemming te onthouden over) besluiten 
inzake vergunningen voor ggo's. Om deze vermoedens niet aan te wakkeren dienen alle 
verwijzingen naar het "ingewikkelde besluitvormingsproces" te worden vermeden.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 6 bis (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

(6 bis) Een lidstaat moet de 
teeltvergunning voor een ggo op elk 
moment kunnen intrekken, indien hij van 
mening is dat deze teelt het welzijn van de 
bevolking en het milieu van zijn 
grondgebied schaadt, zonder dat hij 
wetenschappelijk bewijs moet afwachten 
dat de onschadelijkheid van het product 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu weerlegt. Deze beslissing moet 
gepaard gaan met een schadeloosstelling 
van de betrokken landbouwers, 
overeenkomstig het geraamde verlies.

Or. fr

Motivering

Teneinde het idee van de vrijheid van de lidstaten bij de teelt van ggo's te respecteren, moet 
een lidstaat de mogelijkheid hebben om terug te komen op een beslissing uit het verleden op 
grond van het voorzorgsbeginsel en het algemeen belang.

Amendement 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 
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vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten op hun grondgebied 
en in de grensgebieden van de 
aangrenzende lidstaten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren, met inachtneming van artikel 
114 VWEU.

Or. en

Amendement 70
Jan Huitema

Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
VWEU moet de lidstaten daarom de 
mogelijkheid worden geboden om tijdens 
en na de vergunningsprocedure te kunnen 
besluiten de teelt van een ggo op hun 
grondgebied te beperken, zodat de teelt 
van een specifiek ggo op het volledige 
grondgebied van die lidstaat of een 
gedeelte ervan wordt uitgesloten. In deze 
context lijkt het passend om de lidstaten 

(7) Het lijkt passend om de lidstaten 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer flexibiliteit te bieden bij het tijdens of 
na de vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
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overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer flexibiliteit te bieden bij het tijdens of 
na de vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers, zoals van 
personen die gewassen willen gebruiken 
die veilig worden geacht op basis van 
conclusies van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid, worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

Or. en

Amendement 71
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
VWEU moet de lidstaten daarom de 
mogelijkheid worden geboden om tijdens 
en na de vergunningsprocedure te kunnen 
besluiten de teelt van een ggo op hun 
grondgebied te beperken, zodat de teelt 
van een specifiek ggo op het volledige 
grondgebied van die lidstaat of een 
gedeelte ervan wordt uitgesloten. In deze 
context lijkt het passend om de lidstaten 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit te 
bieden bij het tijdens of na de 
vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
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meer flexibiliteit te bieden bij het tijdens of 
na de vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's 
zou worden gefaciliteerd door de lidstaten 
die mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd 
zal de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG moeten nemen om 
de niet-doelbewuste aanwezigheid van 
ggo's in andere producten op hun 
grondgebied te voorkomen. De lidstaten 
zijn verplicht samen te werken met 
aangrenzende lidstaten teneinde de 
gepaste uitwisseling van informatie 
gericht op het voorkomen van 
grensoverschrijdende besmetting met 
ggo's te waarborgen.

Or. en

Motivering

We zijn het erover eens dat ggo's kunnen leiden tot grensoverschrijdende besmetting van 
gewassen en aantasting van de biodiversiteit. Hiertoe dienen de lidstaten samen te werken om 
dit soort besmetting te voorkomen en informatie uit te wisselen over de mogelijke teelt van 
ggo's in de buurt van hun grenzen.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
VWEU moet de lidstaten daarom de 
mogelijkheid worden geboden om tijdens 
en na de vergunningsprocedure te kunnen 

(7) In deze context lijkt het passend om de 
lidstaten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit te 
bieden bij het tijdens of na de 
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besluiten de teelt van een ggo op hun 
grondgebied te beperken, zodat de teelt 
van een specifiek ggo op het volledige 
grondgebied van die lidstaat of een 
gedeelte ervan wordt uitgesloten. In deze 
context lijkt het passend om de lidstaten 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer flexibiliteit te bieden bij het tijdens of 
na de vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's 
zou worden gefaciliteerd door de lidstaten 
die mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd 
zal de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen of in de 
handel laten brengen in de vorm van uit 
de landbouw verkregen grondstoffen of 
door de landbouw- en 
voedingsmiddelenindustrie verwerkte 
producten, zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG moeten nemen om 
de niet-doelbewuste aanwezigheid van 
ggo's in andere producten op hun 
grondgebied en in de grensgebieden van 
de aangrenzende lidstaten te voorkomen.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten overeenkomstig het voorzorgsbeginsel het op de markt brengen en dus de 
invoer van ggo's kunnen verbieden. De veiligheid van de consument moet voorrang krijgen op 
de belangen van de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie.

Amendement 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 7
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Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 
vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
zou de lidstaten daarom de mogelijkheid 
moeten worden geboden om tijdens en na 
de vergunningsprocedure te kunnen 
besluiten de teelt van een ggo op hun 
grondgebied te beperken, zodat de teelt van 
een specifiek ggo op het volledige 
grondgebied van die lidstaat of een 
gedeelte ervan wordt uitgesloten. In deze 
context lijkt het passend om de lidstaten 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
meer flexibiliteit te bieden bij het tijdens of 
na de vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten op hun grondgebied 
en in de grensgebieden van de 
aangrenzende lidstaten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren aan de hand van een 
herziening van de regels inzake de 
etikettering van levensmiddelen.

Or. it

Amendement 74
Lynn Boylan
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namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 
vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 
vergunningsprocedure nemen van besluiten 
of zij ggo-gewassen al dan niet op hun 
grondgebied willen laten telen zonder 
afbreuk te doen aan de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in het 
vergunningensysteem van de Unie inzake 
ggo's, en ongeacht de maatregelen die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG mogen nemen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's zou 
worden gefaciliteerd door de lidstaten die 
mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd zal 
de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren, waarbij het voorzorgsbeginsel 
voortdurend in acht zal worden genomen.

Or. en

Amendement 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan
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Standpunt van de Raad
Overweging 7

Standpunt van de Raad Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens en na de 
vergunningsprocedure te kunnen besluiten 
de teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel meer flexibiliteit 
te bieden bij het tijdens of na de 
vergunningsprocedure nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen 
zonder afbreuk te doen aan de 
risicobeoordeling waarin is voorzien in 
het vergunningensysteem van de Unie 
inzake ggo's, en ongeacht de maatregelen 
die de lidstaten overeenkomstig artikel 26 
bis van Richtlijn 2001/18/EG mogen 
nemen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen. De 
besluitvorming op het gebied van ggo's 
zou worden gefaciliteerd door de lidstaten 
die mogelijkheid te bieden. Tegelijkertijd 
zal de keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn zal derhalve 
de soepele werking van de interne markt 
faciliteren.

(7) Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU 
moet de lidstaten daarom de mogelijkheid 
worden geboden om te kunnen besluiten de 
teelt van een ggo op hun grondgebied te 
beperken, zodat de teelt van een specifiek 
ggo op het volledige grondgebied van die 
lidstaat of een gedeelte ervan wordt 
uitgesloten. In deze context lijkt het 
passend om de lidstaten overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel volledige
flexibiliteit te bieden bij het nemen van 
besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet 
op hun grondgebied willen laten telen, 
ongeacht de maatregelen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 
2001/18/EG moeten nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten op hun grondgebied en 
in de grensgebieden van de aangrenzende 
lidstaten te voorkomen. De 
kennisgevers/aanvragers moeten het 
besluit van de lidstaten om de teelt van 
een ggo op hun grondgebied te beperken 
of verbieden, eerbiedigen en hun 
kennisgeving/aanvraag voor de teelt van 
een ggo mag dus geen betrekking hebben 
op het grondgebied van deze lidstaten.

Or. fr

Amendement 76
Julie Girling
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Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) De Commissie moet, uitgaande van 
de op 4 december 2008 aangenomen 
conclusies van de Milieuraad, de 
noodzaak evalueren van het instellen van 
drempelwaarden voor het vermelden van 
de onvoorziene aanwezigheid van ggo's in 
conventioneel zaaigoed die zo laag 
mogelijk zijn, en voor alle ondernemers 
uitvoerbaar, evenredig en functioneel zijn. 
De Commissie moet bovendien de 
noodzaak evalueren van een harmonisatie 
van de steekproef- en analysemethoden 
voor niet-toegestane ggo's die in kleine 
hoeveelheden in zaaigoed aanwezig is, en 
kijkt daarbij met name naar de eventuele 
vaststelling van een minimale 
prestatiegrens van de detectiemethoden.

Or. en

Amendement 77
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) De lidstaten mogen in hun 
hoedanigheid als risicobeheerder 
maatregelen treffen waardoor op hun 
grondgebied of een gedeelte ervan een 
beperking of verbod geldt op de teelt van 
alle ggo's, groepen van op basis van 
gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of een specifiek ggo 
waarvoor een vergunning is verleend 
overeenkomstig deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of Verordening (EG) nr. 
1829/2003, of waarvoor de 
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vergunningsprocedure loopt of opnieuw is 
opgestart. Die maatregelen dienen 
overeen te stemmen met uniale wetgeving 
en gerechtvaardigd te zijn op grond van 
milieufactoren, of andere legitieme 
factoren, bijvoorbeeld de 
sociaaleconomische gevolgen, voor zover 
deze factoren niet onder de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG en in Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 vastgestelde 
geharmoniseerde procedures vallen, of 
voortdurende wetenschappelijke 
onzekerheid.

Or. en

Amendement 78
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) Om ervoor te zorgen dat de teelt 
van ggo's niet leidt tot de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in met name 
producten die onder de 
kwaliteitsregelingen van de Unie vallen, 
zoals organische productie, zijn 
doeltreffende co-existentiemaatregelen 
noodzakelijk. De lidstaten moeten daarom 
verplicht worden krachtens Richtlijn 
2001/18/EG voor hun grondgebied regels 
vast te stellen om deze niet-doelbewuste 
aanwezigheid te voorkomen. Daarbij moet 
bijzondere aandacht gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen vanuit 
een lidstaat of regio waar de teelt is 
toegestaan, naar een aangrenzende 
lidstaat of regio waar de teelt verboden is. 
De aanbeveling van de Commissie van 13 
juli 2010 geeft de lidstaten sturing op het 
vlak van de ontwikkeling van nationale 
co-existentiemaatregelen, ook in 
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grensgebieden.

Or. en

Motivering

Ondanks het feit dat een meerderheid van de Europese consumenten genetisch 
gemodificeerde organismen afwijst (GMO in food, Eurobarometer, 2010) wordt het risico van 
ggo-besmetting in de voedselketen (van productie tot consumptie) door de EU nog steeds niet 
fatsoenlijk aangepakt. De kosten om ggo's uit de voedselketen te houden middels 
afgezonderde teelt en preventiemaatregelen, alsook de kosten voor bemonsteringen en tests 
zorgen voor toenemende financiële problemen bij producenten, verwerkers en andere 
betrokken partijen.

Amendement 79
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) De lidstaten moeten samenwerken 
met aangrenzende lidstaten om te zorgen 
voor passende informatie-uitwisseling ter 
waarborging van een doeltreffende 
uitvoering van co-existentiemaatregelen 
in grensgebieden en ter voorkoming van 
iedere grensoverschrijdende verspreiding 
vanuit een lidstaat waar de teelt van ggo's 
is toegestaan naar een aangrenzende 
lidstaat waar dit verboden is.

Or. en

Amendement 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)



AM\1037402NL.doc 41/128 PE539.851v01-00

NL

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) Om ervoor te zorgen dat de teelt 
van ggo's niet tot de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten leidt, zijn doeltreffende co-
existentiemaatregelen onmisbaar. De 
lidstaten moeten daarom de mogelijkheid 
hebben krachtens Richtlijn 2001/18/EG 
voor hun grondgebied regels vast te 
stellen om deze niet-doelbewuste 
aanwezigheid te voorkomen. Daarbij moet 
bijzondere aandacht gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen vanuit 
een lidstaat of regio waar de teelt is 
toegestaan, naar een aangrenzende 
lidstaat of regio waar de teelt verboden is. 
Voor een coherente implementatie van 
dergelijke regelgeving, waaronder in 
grensgebieden, dienen de lidstaten zich te 
wenden tot de richtsnoeren als opgesteld 
door de Commissie in haar aanbeveling 
van 13 juli 20101bis.

__________________
1bis Aanbeveling van de Commissie van 
13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale 
coëxistentiemaatregelen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te 
vermijden (PB C 200 van 22.7.2010, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) Om ervoor te zorgen dat de teelt 
van ggo's niet tot een niet-doelbewuste 
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aanwezigheid van ggo's in andere 
producten leidt, zijn doeltreffende co-
existentiemaatregelen noodzakelijk, mits 
die niet in strijd zijn met andere methoden 
die onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan of gestimuleerd worden in de 
lidstaat. De lidstaten moeten daarom 
verplicht worden krachtens 
Richtlijn 2001/18/EG voor hun 
grondgebied regels vast te stellen om deze 
niet-doelbewuste aanwezigheid te 
voorkomen. Daarbij moet bijzondere 
aandacht gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen vanuit 
een lidstaat of regio waar de teelt is 
toegestaan, naar een aangrenzende 
lidstaat of regio waar de teelt verboden is. 
De aanbeveling van de Commissie van 
13 juli 2010 geeft de lidstaten sturing op 
het vlak van de ontwikkeling van 
nationale co-existentiemaatregelen1 bis, 
ook in grensgebieden.

__________________
1 bis Aanbeveling van de Commissie van 
13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale 
coëxistentiemaatregelen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te 
vermijden (PB C 2010 van 22.7.2010, blz. 
1).

Or. it

Amendement 82
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) Indien een kennisgever/aanvrager 
een verzoek voor een vergunning voor de 
teelt van een ggo op het grondgebied van 
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de Unie indient, mag zijn verzoek geen 
betrekking hebben op het grondgebied 
van een lidstaat die heeft beslist om de 
teelt van ggo's op zijn grondgebied te 
beperken of verbieden. Indien dit niet het 
geval is, moet het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager automatisch 
worden geweigerd door de Europese 
Commissie.

Or. fr

Amendement 83
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 7 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 bis) Het toekennen van flexibiliteit aan 
de lidstaten mag in geen geval van invloed 
zijn op de besluitvorming van de lidstaten 
inzake het verlenen van vergunningen 
voor ggo's. Tegelijkertijd zal de 
keuzevrijheid van consumenten, 
landbouwers en ondernemers worden 
gevrijwaard en zal de betrokken 
belanghebbenden meer duidelijkheid 
worden geboden wat de teelt van ggo's in 
de Unie betreft. Deze richtlijn staat de 
soepele werking van de interne markt dus 
niet in de weg.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 9 van de ontwerpaanbeveling. De Commissie ontkent voortdurend 
dat een van de belangrijkste doelstellingen voor dit voorstel is om de lidstaten die kritisch zijn 
over ggo's "over te halen" om in te stemmen met (of ten minste zich van stemming te 
onthouden over) besluiten inzake vergunningen voor ggo's. Dit dient derhalve zeer duidelijk 
te worden aangegeven in deze richtlijn.
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Amendement 84
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Overweging 7 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(7 ter) In de meeste lidstaten zijn er geen 
maatregelen getroffen om de 
conventionele en organische landbouw 
tegen besmetting met ggo's te 
beschermen, en waar deze maatregelen 
wel zijn ingevoerd, zijn ze normaal 
gesproken niet doeltreffend genoeg om 
landbouwers tegen besmetting te 
beschermen. Lidstaten die de teelt van 
ggo-gewassen niet verbieden, dienen te 
worden verplicht maatregelen te treffen 
om de conventionele en organische 
landbouw tegen besmetting te beschermen 
en om aansprakelijkheidsregelingen op te 
stellen die ervoor zorgen dat de 
economische lasten van besmetting bij de 
ggo-producenten liggen, in plaats van bij 
de conventionele en organische 
landbouwers.

Or. en

Motivering

Ondanks het feit dat een meerderheid van de Europese consumenten genetisch 
gemodificeerde organismen afwijst (GMO in food, Eurobarometer, 2010) wordt het risico van 
ggo-besmetting in de voedselketen (van productie tot consumptie) door de EU nog steeds niet 
fatsoenlijk aangepakt. De kosten om ggo's uit de voedselketen te houden middels 
afgezonderde teelt en preventiemaatregelen, alsook de kosten voor bemonsteringen en tests 
zorgen voor toenemende financiële problemen bij producenten, verwerkers en andere 
betrokken partijen.

Amendement 85
Nicola Caputo
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Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor 
te leggen tot aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van zijn 
met dat verzoek overeenstemmende 
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
teneinde dat deel van het grondgebied of 
het gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat uit te sluiten wat betreft de teelt 
van ggo's. De Commissie zou de 
procedure moeten faciliteren door het 
verzoek van de lidstaat onverwijld aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen, en 
de kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor 
te leggen tot aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van zijn 
met dat verzoek overeenstemmende 

Schrappen
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kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
teneinde dat deel van het grondgebied of 
het gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat uit te sluiten wat betreft de teelt 
van ggo's. De Commissie zou de 
procedure moeten faciliteren door het 
verzoek van de lidstaat onverwijld aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen.

Or. en

Amendement 87
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor 
te leggen tot aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van zijn
met dat verzoek overeenstemmende 
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, teneinde 
dat deel van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat uit 
te sluiten wat betreft de teelt van ggo's. De 
Commissie zou de procedure moeten 
faciliteren door het verzoek van de lidstaat 
onverwijld aan de kennisgever/aanvrager 
voor te leggen, en de 
kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van een kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, teneinde 
dat deel van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat uit 
te sluiten wat betreft de teelt van ggo's.

Or. en
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Motivering

De EU-levensmiddelenwetgeving (179/2002) legt gemeenschappelijke beginselen en 
verantwoordelijkheden vast, de middelen om een stevige wetenschappelijke basis tot stand te 
brengen, doelmatige organisatorische regelingen en procedures ter onderbouwing van de 
besluitvorming inzake voedsel- en voederveiligheidsaangelegenheden. Hierbij wordt voorzien 
in nauwe samenwerking tussen de EFSA, als leidende instantie voor de risicobeoordeling, de 
Commissie en de lidstaten. De kennisgever/aanvrager dient in de risicobeheerfase geen 
formele rol te spelen. In deze richtlijn en in Verordening 1829/2003 wordt de rol van de 
kennisgever/aanvrager vastgelegd in volledige overeenstemming met de EU-
levensmiddelenwetgeving.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor te 
leggen tot aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van zijn met dat verzoek 
overeenstemmende
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, teneinde 
dat deel van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat uit 
te sluiten wat betreft de teelt van ggo's. De 
Commissie zou de procedure moeten 
faciliteren door het verzoek van de lidstaat 
onverwijld aan de kennisgever/aanvrager 
voor te leggen, en de 
kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo mag een lidstaat de 
Commissie in kennis stellen van zijn 
voornemen om de teelt van een bepaald 
ggo op zijn grondgebied of een gedeelte 
ervan te verbieden. In dit geval heeft de 
kennisgever/aanvrager de mogelijkheid de 
Commissie of de vergunningverlenende 
instantie te verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn 
kennisgeving/aanvraag
dienovereenkomstig aan te passen, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003. De 
Commissie dient onverwijld de betrokken 
lidstaat en de overige lidstaten in kennis te 
stellen van het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager.

Or. en
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Amendement 89
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor 
te leggen tot aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van zijn 
met dat verzoek overeenstemmende 
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
teneinde dat deel van het grondgebied of 
het gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat uit te sluiten wat betreft de teelt 
van ggo's. De Commissie zou de 
procedure moeten faciliteren door het 
verzoek van de lidstaat onverwijld aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen, en 
de kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

(8) Voor de start van de 
vergunningsprocedure voor een bepaald 
ggo, moet de kennisgever/aanvrager altijd 
de toestemming van de 28 lidstaten vragen 
alvorens hun grondgebied op te nemen in 
het toepassingsgebied van zijn verzoek. 
Zonder de expliciete toestemming van een 
lidstaat mag het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager geen betrekking 
hebben op het grondgebied van de 
desbetreffende lidstaat.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo kan een lidstaat de 
Commissie meedelen dat hij van plan is de 
teelt van een bepaald ggo niet toe te laten 
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kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor te 
leggen tot aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van zijn met dat verzoek 
overeenstemmende kennisgeving/aanvraag, 
in overeenstemming met deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG of met artikelen 5 en 
17 van Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
teneinde dat deel van het grondgebied of 
het gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat uit te sluiten wat betreft de teelt 
van ggo's. De Commissie zou de 
procedure moeten faciliteren door het 
verzoek van de lidstaat onverwijld aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen, en 
de kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

op zijn grondgebied of een deel daarvan.
In dat geval heeft de 
kennisgever/aanvrager de mogelijkheid de 
Commissie of een bevoegde instantie een 
verzoek voor te leggen tot aanpassing van 
het geografische toepassingsgebied van 
zijn met dat verzoek overeenstemmende 
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003. De 
Commissie brengt de betrokken lidstaat en 
de andere lidstaten onverwijld op de 
hoogte van het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager.

Or. fr

Amendement 91
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 8

Standpunt van de Raad Amendement

(8) Tijdens de vergunningsprocedure voor 
een bepaald ggo zou een lidstaat de 
mogelijkheid moeten hebben de 
Commissie te verzoeken om aan de 
kennisgever/aanvrager zijn verzoek voor 
te leggen tot aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van zijn 
met dat verzoek overeenstemmende 
kennisgeving/aanvraag, in 
overeenstemming met deel C van Richtlijn 
2001/18/EG of met artikelen 5 en 17 van
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
teneinde dat deel van het grondgebied of 
het gehele grondgebied van de betrokken 

Schrappen



PE539.851v01-00 50/128 AM\1037402NL.doc

NL

lidstaat uit te sluiten wat betreft de teelt 
van ggo's. De Commissie zou de 
procedure moeten faciliteren door het 
verzoek van de lidstaat onverwijld aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen, en 
de kennisgever/aanvrager zou binnen een 
gestelde termijn op dat verzoek moeten 
reageren.

Or. en

Motivering

Amendement dat verband houdt met de schrapping van "fase 1".

Amendement 92
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de kennisgever/aanvrager binnen 
een gestelde termijn na de aan hem 
gerichte mededeling van de 
kennisgeving/aanvraag door de 
Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend 
instemt met het verzoek van de lidstaat. 
Indien de kennisgever/aanvrager het 
verzoek afwijst, dient hij de Commissie en 
de lidstaten daarvan in kennis te stellen. 
Een weigering van de 
kennisgever/aanvrager om het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag aan te passen laat 
evenwel de bevoegdheid van de 
Commissie onverlet om, naargelang het 
geval, uit hoofde van artikel 19 van 
Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 
en 19 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 waar passend een 

Schrappen
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dergelijke aanpassing door te voeren in 
het licht van de milieurisicobeoordeling 
door de Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid ("de autoriteit"). 
Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten;

Or. en

Amendement 93
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de kennisgever/aanvrager binnen 
een gestelde termijn na de aan hem 
gerichte mededeling van de 
kennisgeving/aanvraag door de 
Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend 
instemt met het verzoek van de lidstaat. 
Indien de kennisgever/aanvrager het 
verzoek afwijst, dient hij de Commissie en 
de lidstaten daarvan in kennis te stellen. 
Een weigering van de 
kennisgever/aanvrager om het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag aan te passen laat 
evenwel de bevoegdheid van de 
Commissie onverlet om, naargelang het 
geval, uit hoofde van artikel 19 van 
Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 
en 19 van Verordening (EG) 

Schrappen
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nr. 1829/2003 waar passend een 
dergelijke aanpassing door te voeren in 
het licht van de milieurisicobeoordeling 
door de Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid ("de autoriteit"). 
Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten;

Or. en

Amendement 94
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de kennisgever/aanvrager binnen 
een gestelde termijn na de aan hem 
gerichte mededeling van de 
kennisgeving/aanvraag door de 
Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend 
instemt met het verzoek van de lidstaat. 
Indien de kennisgever/aanvrager het 
verzoek afwijst, dient hij de Commissie en 
de lidstaten daarvan in kennis te stellen. 
Een weigering van de 
kennisgever/aanvrager om het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag aan te passen laat 
evenwel de bevoegdheid van de 

Schrappen
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Commissie onverlet om, naargelang het 
geval, uit hoofde van artikel 19 van 
Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 
en 19 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 waar passend een 
dergelijke aanpassing door te voeren in 
het licht van de milieurisicobeoordeling 
door de Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid ("de autoriteit"). 
Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten;

Or. en

Motivering

Amendement dat verband houdt met de schrapping van "fase 1".

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

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de kennisgever/aanvrager binnen 
een gestelde termijn na de aan hem 
gerichte mededeling van de 
kennisgeving/aanvraag door de 
Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend 
instemt met het verzoek van de lidstaat.
Indien de kennisgever/aanvrager het 
verzoek afwijst, dient hij de Commissie en 
de lidstaten daarvan in kennis te stellen.

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de Commissie of de 
vergunningverlenende instantie het 
verzoek van de kennisgever/aanvrager niet 
afwijst binnen een gestelde termijn na de 
aan hem gerichte mededeling. Indien de 
Commissie of de vergunningverlenende 
instantie het verzoek afwijst, dient deze de 
kennisgever/aanvrager, de betrokken 
lidstaat, alsook de overige lidstaten van 
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Een weigering van de 
kennisgever/aanvrager om het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag aan te passen laat 
evenwel de bevoegdheid van de 
Commissie onverlet om, naargelang het 
geval, uit hoofde van artikel 19 van 
Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 
en 19 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 
waar passend een dergelijke aanpassing 
door te voeren in het licht van de 
milieurisicobeoordeling door de Europese 
Autoriteit voor de voedselveiligheid ("de 
autoriteit").

haar besluit in kennis te stellen. De 
Commissie behoudt haar bevoegdheid om,
naargelang het geval, uit hoofde van 
artikel 19 van Richtlijn 2001/18/EG of de 
artikelen 7 en 19 van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 waar passend een dergelijke 
aanpassing door te voeren in het licht van 
de milieurisicobeoordeling door de 
Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid ("de autoriteit").

Or. en

Amendement 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Standpunt van de Raad
Overweging 9

Standpunt van de Raad Amendement

(9) Het geografisch toepassingsgebied van 
de kennisgeving/aanvraag moet 
dienovereenkomstig worden aangepast 
indien de kennisgever/aanvrager binnen 
een gestelde termijn na de aan hem 
gerichte mededeling van de 
kennisgeving/aanvraag door de 
Commissie uitdrukkelijk of stilzwijgend 
instemt met het verzoek van de lidstaat. 
Indien de kennisgever/aanvrager het 
verzoek afwijst, dient hij de Commissie en 
de lidstaten daarvan in kennis te stellen. 
Een weigering van de 
kennisgever/aanvrager om het geografisch 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag aan te passen laat 
evenwel de bevoegdheid van de 
Commissie onverlet om, naargelang het 
geval, uit hoofde van artikel 19 van 
Richtlijn 2001/18/EG of de artikelen 7 
en 19 van Verordening (EG) 

(9) De kennisgever/aanvrager moet de 
soevereine beslissingen van de lidstaten 
eerbiedigen en mag dus geen verzoek 
indienen dat betrekking heeft op het 
grondgebied van lidstaten die, expliciet of 
stilzwijgend, hebben beslist ggo's op hun 
grondgebied te beperken of verbieden. Het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag moet dus beperkt 
worden tot het grondgebied van lidstaten 
die expliciet of publiek hun toestemming 
hebben gegeven voor de teelt van ggo's op 
hun grondgebied. Het uitoefenen van 
druk op een lidstaat moet verboden zijn en 
met gepaste financiële sancties bestraft 
worden.
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nr. 1829/2003 waar passend een 
dergelijke aanpassing door te voeren in 
het licht van de milieurisicobeoordeling 
door de Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid ("de autoriteit"). 
Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten;

Or. fr

Amendement 97
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Overweging 9 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

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

Or. fr

Amendement 98
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Overweging 10
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Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact, co-existentie en openbare orde. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 
ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact en co-existentie. Ze kunnen elk 
apart of gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. de

Amendement 99
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
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zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio 
of het gebied waarin deze maatregelen 
zullen gelden.

zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere strikt wetenschappelijke gronden 
dan die welke zijn beoordeeld 
overeenkomstig de geharmoniseerde regels 
van de Unie (te weten: Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 
1829/2003), maar die wel in 
overeenstemming zijn met het Unierecht.

Or. en

Amendement 100
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie die al 
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weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact, co-existentie en openbare orde. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 
ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

voorzien in procedures waarin rekening 
wordt gehouden met de risico's waaraan 
de volksgezondheid en het milieu door de 
teelt van een bepaald ggo mogelijk 
worden blootgesteld (te weten: Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 
1829/2003), maar die wel in 
overeenstemming zijn met het Unierecht. 
Die gronden kunnen verband houden met 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere dwingende redenen, zoals 
ruimtelijke ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Amendement 101
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar 
die wel in overeenstemming zijn met het 

(10) Er moet voor een lidstaat altijd een 
mogelijkheid zijn om als risicobeheerder 
op te treden en gemotiveerde maatregelen 
te nemen om de teelt van een ggo, groepen 
van op basis van gewasvariëteiten of 
eigenschappen gedefinieerde ggo's of alle 
ggo's te beperken of te verbieden nadat dit 
op (een gedeelte van) zijn grondgebied is 
toegelaten; zulks op grond van redenen in 
verband met het openbaar belang, die in 
overeenstemming zijn met het Unierecht. 
Die gronden kunnen verband houden met 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere legitieme gronden, bijvoorbeeld 
de sociaaleconomische gevolgen, voor 
zover deze factoren niet onder de in deel C 
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Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

van Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure vallen, of 
voortdurende wetenschappelijke 
onzekerheid. De maatregelen moeten naar 
behoren verantwoord zijn om 
wetenschappelijke redenen of om redenen 
in verband met andere legitieme factoren 
die het gevolg kunnen zijn van de 
doelbewuste introductie of het in de 
handel brengen van ggo's. Ze kunnen elk 
apart of gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Motivering

De EU-levensmiddelenwetgeving legt bij Verordening 178/2002 gemeenschappelijke 
beginselen en verantwoordelijkheden vast, de middelen om een stevige wetenschappelijke 
basis tot stand te brengen, doelmatige organisatorische regelingen en procedures ter 
onderbouwing van de besluitvorming inzake voedsel- en voederveiligheidsaangelegenheden. 
Hierbij wordt voorzien in nauwe samenwerking tussen de EFSA, als leidende instantie voor 
de risicobeoordeling, de Commissie en de lidstaten. De kennisgever/aanvrager dient in de 
risicobeheerfase geen formele rol te spelen.

Amendement 102
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 

(10) Als risicobeheerders moeten de 
lidstaten de bevoegdheid krijgen/de 
mogelijkheid hebben/toestemming krijgen 
om maatregelen te nemen om de teelt van 
een ggo, groepen van op basis van 
gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's te 
beperken of te verbieden op (een gedeelte 
van) hun grondgebied; zulks op gronden 
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zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar 
die wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio 
of het gebied waarin deze maatregelen 
zullen gelden.

die verband houden met gevolgen voor het 
milieu of andere legitieme factoren, 
bijvoorbeeld de sociaaleconomische 
gevolgen, voor zover deze factoren niet 
onder de in deel C van Richtlijn 
2001/18/EG vastgestelde geharmoniseerde 
procedure vallen, of voortdurende 
wetenschappelijke onzekerheid. 
Dergelijke maatregelen dienen in 
overeenstemming te zijn met het 
Unierecht. 

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen
om de teelt van dat ggo te beperken of te
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar 
die wel in overeenstemming zijn met het 

(10) Indien de kennisgever/aanvrager
verkiest geen beroep te doen op de 
mogelijkheid om te verzoeken tot 
beperking van het geografische 
toepassingsgebied van een bepaald ggo, 
moet de betrokken lidstaat de Commissie 
de gemotiveerde maatregelen toezenden
die de teelt van dat ggo beperken of
verbieden op (een gedeelte van) zijn 
grondgebied; zulks op gronden die zijn 
vastgesteld in artikel 26 ter, lid 3, van 
onderhavige richtlijn en in 
overeenstemming zijn met het Unierecht. 
Die gronden kunnen verband houden met 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere dwingende redenen, zoals 
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Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact, co-existentie en openbare orde. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 
ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

ruimtelijke ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Amendement 104
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 

(10) Bovendien moet er voor die lidstaat 
een mogelijkheid zijn als risicobeheerder 
op te treden en gemotiveerde maatregelen 
te nemen om de teelt van een ggo, groepen 
van op basis van gewasvariëteiten of 
eigenschappen gedefinieerde ggo's of alle 
ggo's te beperken of te verbieden nadat dit 
op (een gedeelte van) zijn grondgebied is 
toegelaten; zulks op andere, met het 
openbaar belang verband houdende 
gronden dan die welke zijn beoordeeld 
overeenkomstig de geharmoniseerde regels 
van de Unie (te weten: Richtlijn 
2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 
1829/2003), maar die wel in 
overeenstemming zijn met het Unierecht. 
Die gronden kunnen verband houden met 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere legitieme gronden, zoals de 
sociaaleconomische gevolgen, voor zover 
deze factoren niet onder de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure vallen, of 
voortdurende wetenschappelijke 



PE539.851v01-00 62/128 AM\1037402NL.doc

NL

afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

onzekerheid. De maatregelen moeten naar 
behoren verantwoord zijn om 
wetenschappelijke redenen of om redenen 
in verband met andere legitieme factoren 
die het gevolg kunnen zijn van de 
doelbewuste introductie of het in de 
handel brengen van ggo's. Ze kunnen elk 
apart of gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Amendement 105
Paul Brannen

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact, co-existentie en openbare orde. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar die 
wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met op empirisch bewijs gestoelde 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere dwingende redenen, zoals 
ruimtelijke ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
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ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Motivering

Gevolg van het amendement op artikel 26 ter, lid 3.

Amendement 106
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar
die wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 

(10) Zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid van een lidstaat om de 
aanpassing van het geografisch 
toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag te vragen, moet
een lidstaat altijd de mogelijkheid hebben
gemotiveerde maatregelen te nemen om de 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's te 
beperken of te verbieden nadat deze op 
(een gedeelte van) zijn grondgebied zijn 
toegelaten; zulks op grond van redenen in 
verband met het openbaar belang, die in 
overeenstemming zijn met het Unierecht. 
Die gronden kunnen verband houden met 
milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, 
of andere legitieme gronden, zoals de 
sociaaleconomische gevolgen, voor zover 
deze factoren niet onder de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure vallen, of 
voortdurende wetenschappelijke 
onzekerheid. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
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omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. en

Amendement 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd
het geografisch toepassingsgebied van de
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar 
die wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere
dwingende redenen, zoals ruimtelijke
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

(10) Zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid van een lidstaat om de 
aanpassing van het geografisch 
toepassingsgebied van een
kennisgeving/aanvraag te vragen, moet een 
lidstaat altijd de mogelijkheid hebben als 
risicomanager op te treden en
gemotiveerde maatregelen te nemen om de 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's te 
beperken of te verbieden nadat deze op
(een gedeelte van) zijn grondgebied zijn
toegelaten; zulks op grond van redenen in 
verband met het openbare belang, die wel 
in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere
legitieme gronden, bijvoorbeeld de 
sociaaleconomische gevolgen, voor zover 
deze factoren niet onder de in deel C van 
Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde 
geharmoniseerde procedure vallen, of 
voortdurende wetenschappelijke 
onzekerheid. De maatregelen moeten naar 
behoren verantwoord zijn om 
wetenschappelijke redenen of om redenen 
in verband met andere legitieme 
economische, sociale, ethische en 
gezondheidsfactoren die uit het 
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doelbewust introduceren of in de handel 
brengen van ggo's kunnen resulteren. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 
ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio of 
het gebied waarin deze maatregelen zullen 
gelden.

Or. it

Amendement 108
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde Unie-regels (d.w.z. 
Richtlijn 2001/18/EG en Verordening 
(EG) nr. 1829/2003), maar wel conform 
de uniale wetgeving. Die gronden kunnen 
verband houden met milieu- of 
landbouwbeleiddoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, sociaaleconomische 
impact, co-existentie en openbare orde. Ze 
kunnen elk apart of gezamenlijk worden 
ingeroepen, afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio 
of het gebied waarin deze maatregelen 
zullen gelden.

(10) Een lidstaat moet maatregelen 
kunnen nemen om de teelt van dat ggo te 
beperken of te verbieden nadat dit op (een 
gedeelte van) zijn grondgebied is 
toegelaten Deze maatregelen, die de 
lidstaten naar vrije beoordeling kunnen 
nemen, kunnen gegrond zijn op milieu- of 
landbouwbeleiddoelstellingen, of alle 
andere dwingende redenen, zoals 
ruimtelijke ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde.
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Or. fr

Amendement 109
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 10

Standpunt van de Raad Amendement

(10) Bovendien moet er, enkel indien de 
kennisgever/aanvrager heeft geweigerd 
het geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag inzake een ggo 
zoals gevraagd door een lidstaat aan te 
passen, voor die lidstaat een mogelijkheid 
zijn gemotiveerde maatregelen te nemen 
om de teelt van dat ggo te beperken of te 
verbieden nadat dit op (een gedeelte van) 
zijn grondgebied is toegelaten; zulks op 
andere gronden dan die welke zijn 
beoordeeld overeenkomstig de 
geharmoniseerde regels van de Unie (te 
weten: Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003), maar
die wel in overeenstemming zijn met het 
Unierecht. Die gronden kunnen verband 
houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde. Ze kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen, 
afhankelijk van de bijzondere 
omstandigheden van de lidstaat, de regio 
of het gebied waarin deze maatregelen 
zullen gelden.

(10) De lidstaten moeten altijd de 
mogelijkheid hebben om als 
risicobeheerder op te treden en 
gemotiveerde maatregelen te nemen om 
de teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's te 
beperken of te verbieden op (een gedeelte 
van) hun grondgebied; zulks op gronden
die verband houden met milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
legitieme gronden die het gevolg kunnen 
zijn van de doelbewuste introductie of het 
in de handel brengen van ggo's, zoals de 
sociaaleconomische gevolgen, co-
existentie of voortdurende 
wetenschappelijke onzekerheid. 
Dergelijke gronden kunnen elk apart of 
gezamenlijk worden ingeroepen.

Or. en

Motivering
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Gebaseerd op amendement 11 van de ontwerpaanbeveling, waarbij echter de verwijzing naar 
"fase 1" is geschrapt en de opgegeven voorbeelden zijn verduidelijkt. Zelfs de Commissie 
heeft in haar ontwerpvoorstel regeringen toegestaan bepaalde of alle ggo's te verbieden. De 
Raad heeft hierin noch de Commissie gevolgd, noch het standpunt van het Parlement in eerste 
lezing. 

Amendement 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Overweging 10 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(10 bis) Aangezien de meest recente studie 
waarin de gevolgen van het gebruik van 
deze producten voor de veiligheid en voor 
menselijke consumptie werden onderzocht 
en geanalyseerd, dateert van 2011 en de 
meest recente studies naar de sociaal-
economische gevolgen en de gevolgen 
voor de diergezondheid, uit 2011 en 2012, 
moet de verrichting van bijkomende 
studies naar de gevolgen van deze 
producten op het milieu en de menselijke 
en diergezondheid worden bevorderd en 
ondersteund.

Or. pt

Amendement 111
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 11

Standpunt van de Raad Amendement

(11) Het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu maakt een 
uniforme wetenschappelijke beoordeling 
in de gehele Unie mogelijk, en deze 
richtlijn mag daarin geen verandering 
brengen. Teneinde te voorkomen dat 

(11) Een lidstaat kan niet afwijken van 
het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens
en dier en van het milieu, en dit beginsel 
moet worden behouden. Teneinde te 
voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op 
de bevoegdheden die overeenkomstig 
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inbreuk wordt gemaakt op de 
bevoegdheden die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 aan de verantwoordelijken 
voor risicobeoordeling en 
risicomanagement worden toegekend, mag 
een lidstaat bijgevolg uitsluitend redenen in 
verband met milieubeleidsdoelstellingen 
aanvoeren die niet onverenigbaar zijn met
de beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu welke worden 
beoordeeld in de context van de 
vergunningsprocedures waarin is voorzien 
in Richtlijn 2001/18/EG en in Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, bijvoorbeeld de 
instandhouding van bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken, 
bepaalde habitats en ecosystemen of 
specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten.

Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 aan de verantwoordelijken 
voor risicobeoordeling en 
risicomanagement worden toegekend, mag 
een lidstaat bijgevolg uitsluitend redenen in 
verband met gevolgen voor het milieu
aanvoeren die een aanvulling zijn op de 
beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu welke worden 
beoordeeld in de context van de 
vergunningsprocedures waarin is voorzien 
in Richtlijn 2001/18/EG en in Verordening 
(EG) nr. 1829/2003.

Or. en

Amendement 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 11

Standpunt van de Raad Amendement

(11) Het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu maakt een 
uniforme wetenschappelijke beoordeling 
in de gehele Unie mogelijk, en deze 
richtlijn mag daarin geen verandering 
brengen. Teneinde te voorkomen dat 
inbreuk wordt gemaakt op de 
bevoegdheden die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 
verantwoordelijken voor risicobeoordeling 
en risicomanagement worden toegekend, 
mag een lidstaat bijgevolg uitsluitend 
redenen in verband met 

(11) Een lidstaat kan niet afwijken van het 
in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu, en dit beginsel 
moet worden behouden. Teneinde te 
voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op 
de bevoegdheden die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 
verantwoordelijken voor risicobeoordeling 
en risicomanagement worden toegekend, 
mag een lidstaat bijgevolg uitsluitend 
redenen in overeenstemming met 
milieubeleidsdoelstellingen aanvoeren die
een aanvulling zijn op de beoordeling van 
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milieubeleidsdoelstellingen aanvoeren die 
niet onverenigbaar zijn met de 
beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu welke worden 
beoordeeld in de context van de 
vergunningsprocedures waarin is voorzien 
in Richtlijn 2001/18/EG en in 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
bijvoorbeeld de instandhouding van 
bepaalde soorten natuurlijke en 
landschapskenmerken, bepaalde habitats 
en ecosystemen of specifieke 
ecosysteemfuncties en -diensten.

de risico's voor de gezondheid en het 
milieu welke worden beoordeeld in de 
context van de vergunningsprocedures 
waarin is voorzien in Richtlijn 2001/18/EG 
en in Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Or. it

Amendement 113
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 11

Standpunt van de Raad Amendement

(11) Het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu maakt een 
uniforme wetenschappelijke beoordeling
in de gehele Unie mogelijk, en deze 
richtlijn mag daarin geen verandering 
brengen. Teneinde te voorkomen dat 
inbreuk wordt gemaakt op de 
bevoegdheden die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 aan de verantwoordelijken 
voor risicobeoordeling en 
risicomanagement worden toegekend, mag 
een lidstaat bijgevolg uitsluitend redenen in 
verband met milieubeleidsdoelstellingen 
aanvoeren die niet onverenigbaar zijn met 
de beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu welke worden 
beoordeeld in de context van de 
vergunningsprocedures waarin is voorzien 
in Richtlijn 2001/18/EG en in Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, bijvoorbeeld de 

(11) De Europese Unie moet een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
van mens en dier en van het milieu 
waarborgen middels een ernstige, 
werkelijk onafhankelijke en kwalitatieve 
uniforme wetenschappelijke beoordeling 
in de gehele Unie, en deze richtlijn mag 
daarin geen verandering brengen. Teneinde 
te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt 
op de bevoegdheden die overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 aan de verantwoordelijken 
voor risicobeoordeling en 
risicomanagement worden toegekend, mag 
een lidstaat bijgevolg uitsluitend redenen in 
verband met milieubeleidsdoelstellingen 
aanvoeren die een aanvulling vormen op
de beoordeling van de risico's voor de 
gezondheid en het milieu welke worden 
beoordeeld in de context van de 
vergunningsprocedures waarin is voorzien 
in Richtlijn 2001/18/EG en in Verordening 
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instandhouding van bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken, 
bepaalde habitats en ecosystemen of 
specifieke ecosysteemfuncties en -diensten.

(EG) nr. 1829/2003, bijvoorbeeld de 
instandhouding van bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken, 
bepaalde habitats en ecosystemen of 
specifieke ecosysteemfuncties en -diensten.

Or. fr

Amendement 114
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 11 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten deze 
maatregelen eveneens kunnen baseren op 
redenen die verband houden met 
sociaaleconomische gevolgen. Deze 
kunnen het volgende omvatten: de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden, zoals zeer 
kleine eilanden of berggebieden; de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen; of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 14 van de rapporteur; met toevoeging van een inleidend gedeelte.

Amendement 115
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
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Overweging 11 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben de maatregelen die 
de teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's beperken 
of verbieden, te baseren op naar behoren 
verantwoorde gronden die verband 
houden met gevolgen voor het milieu. 
Deze redenen kunnen het volgende 
omvatten: het voorkomen van de 
ontwikkeling van pesticidenresistentie bij 
onkruid en ongedierte; het invasieve 
karakter of de persistentie van een 
genetisch gemodificeerd ras of de 
mogelijkheid van kruising met 
binnenlandse gekweekte of wilde planten; 
het voorkomen van negatieve effecten op 
het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijken 
in verband met de teelt van ggo's; de 
instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen; 
de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken; het 
ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit.

Or. en

Amendement 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 11 bis (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten de 
maatregelen die de teelt van ggo's 
verbieden of beperken, kunnen baseren 
op naar behoren verantwoorde gronden 
die verband houden met milieugevolgen 
en met de eerbiediging van de traditionele 
landbouwpraktijk of op gronden in 
verband met risicobeheer. Deze gronden 
kunnen het volgende omvatten: het 
voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticideresistentie bij onkruid en 
ongedierte, het invasieve karakter of de 
persistentie van een ggo-ras of de 
mogelijkheid van kruising met 
binnenlandse gekweekte of wilde planten, 
het voorkomen van negatieve effecten op 
het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's, het in 
stand houden en ontwikkelen van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen, 
het in stand houden van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken, het 
ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit, of de ontoereikendheid van 
die gegevens.

Or. it

Amendement 117
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 11 ter (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

(11 ter) De gronden die verband houden 
met sociaaleconomische gevolgen kunnen 
het volgende omvatten: de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden.

Or. en

Amendement 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 11 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(11 ter) De gronden die verband houden 
met sociaaleconomische gevolgen kunnen 
het volgende omvatten: de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden, zoals 
kleine eilanden of berggebieden, de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen, de beschikbaarheid van 
plantaardig teeltmateriaal, alsook de 
instandhouding van conventionele en
biologische landbouwproductiemethoden.

Or. it

Amendement 119
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
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Overweging 11 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(11 quater) De lidstaten moeten 
maatregelen om de teelt van een ggo, 
groepen van op basis van gewasvariëteiten 
of eigenschappen gedefinieerde ggo's of 
alle ggo's te beperken of te verbieden 
eveneens kunnen baseren op andere 
gronden, zoals de bodembestemming, 
stedenbouw en ruimtelijke ordening of 
andere legitieme factoren.

Or. en

Amendement 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Standpunt van de Raad
Overweging 11 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(11 quater) De lidstaten moeten 
maatregelen om de teelt van ggo's te 
beperken of te verbieden eveneens kunnen 
baseren op andere gronden, zoals de 
bodembestemming, stedenbouw en 
ruimtelijke ordening of andere legitieme 
gronden, zoals die welke verband houden 
met de culturele tradities.

Or. it

Amendement 121
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 12

Standpunt van de Raad Amendement

(12) Voorts moeten lidstaten de besluiten (12) De beslissing van een lidstaat om de 
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die zij krachtens Richtlijn 2001/18/EG 
vaststellen, kunnen motiveren met redenen 
die verband houden met de mogelijke 
sociaaleconomische impact van de teelt 
van een ggo op zijn grondgebied. De co-
existentiemaatregelen zijn weliswaar aan 
bod gekomen in de aanbeveling van de 
Commissie van 13 juli 20101, maar de 
lidstaten moeten ook over de mogelijkheid 
beschikken maatregelen te nemen om de 
teelt van toegelaten ggo's op (een deel 
van) hun grondgebied krachtens deze 
richtlijn te beperken of te verbieden. De 
mogelijke redenen die zij daartoe kunnen 
aanvoeren, kunnen verband houden met de 
onhaalbaarheid of de onmogelijkheid om 
co-existentiemaatregelen uit te voeren 
wegens specifieke geografische 
omstandigheden, de noodzaak de 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten, bijvoorbeeld specifieke of 
bijzondere producten, te voorkomen, de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad en 
teeltmateriaal te garanderen. Voorts heeft 
de Commissie, overeenkomstig het verzoek 
in de conclusies van de Raad van 5 
december 2008 inzake genetisch 
gemodificeerde organismen, verslag 
uitgebracht aan het Europees Parlement en 
de Raad over de sociaaleconomische 
implicaties van de teelt van ggo's. Het 
resultaat van dat verslag kan waardevolle 
informatie verschaffen aan de lidstaten die 
overwegen besluiten te nemen op basis van 
deze richtlijn.

teelt van een ggo op zijn grondgebied te 
beperken of verbieden moet ook gegrond 
kunnen zijn op redenen die verband 
houden met de mogelijke 
sociaaleconomische impact van de teelt 
van een ggo op zijn grondgebied. De 
mogelijke redenen die zij daartoe kunnen 
aanvoeren, kunnen met name verband 
houden met de onhaalbaarheid of de 
onmogelijkheid om co-
existentiemaatregelen uit te voeren wegens 
specifieke geografische omstandigheden, 
de noodzaak de aanwezigheid van ggo's in 
andere producten, bijvoorbeeld specifieke 
of bijzondere producten, te voorkomen, de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad en 
teeltmateriaal te garanderen. Voorts heeft 
de Commissie, overeenkomstig het verzoek 
in de conclusies van de Raad van 5 
december 2008 inzake genetisch 
gemodificeerde organismen, verslag 
uitgebracht aan het Europees Parlement en 
de Raad over de sociaaleconomische 
implicaties van de teelt van ggo's. Het 
resultaat van dat verslag kan waardevolle 
informatie verschaffen aan de lidstaten die 
overwegen besluiten te nemen op basis van 
deze richtlijn.

__________________

1 Aanbeveling van de Commissie van 13 
juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale 
coëxistentiemaatregelen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te 
vermijden (PB C 200 van 22.7.2010, 
blz. 1).
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Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 12

Standpunt van de Raad Amendement

(12) Voorts moeten lidstaten de besluiten 
die zij krachtens Richtlijn 2001/18/EG 
vaststellen, kunnen motiveren met redenen 
die verband houden met de mogelijke 
sociaaleconomische impact van de teelt 
van een ggo op zijn grondgebied. De co-
existentiemaatregelen zijn weliswaar aan 
bod gekomen in de aanbeveling van de 
Commissie van 13 juli 2010, maar de 
lidstaten moeten ook over de mogelijkheid 
beschikken maatregelen te nemen om de 
teelt van toegelaten ggo's op (een deel 
van) hun grondgebied krachtens deze 
richtlijn te beperken of te verbieden. De 
mogelijke redenen die zij daartoe kunnen 
aanvoeren, kunnen verband houden met de 
onhaalbaarheid of de onmogelijkheid om 
co-existentiemaatregelen uit te voeren 
wegens specifieke geografische 
omstandigheden, de noodzaak de 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten, bijvoorbeeld specifieke of 
bijzondere producten, te voorkomen, de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad en 
teeltmateriaal te garanderen. Voorts heeft 
de Commissie, overeenkomstig het verzoek 
in de conclusies van de Raad van 5 
december 2008 inzake genetisch 
gemodificeerde organismen, verslag 
uitgebracht aan het Europees Parlement en 
de Raad over de sociaaleconomische 
implicaties van de teelt van ggo's. Het 
resultaat van dat verslag kan waardevolle 
informatie verschaffen aan de lidstaten die 

(12) Voorts moeten lidstaten de besluiten 
die zij krachtens Richtlijn 2001/18/EG 
vaststellen, kunnen motiveren met redenen 
die verband houden met de mogelijke 
sociaaleconomische impact van de teelt 
van een ggo op zijn grondgebied. De 
mogelijke redenen die zij daartoe kunnen 
aanvoeren, kunnen verband houden met de 
noodzaak of bereidheid om de 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten, bijvoorbeeld specifieke of 
bijzondere producten, te voorkomen, de 
noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen of de 
noodzaak de zuiverheid van zaad en 
teeltmateriaal te garanderen. Voorts heeft 
de Commissie, overeenkomstig het verzoek 
in de conclusies van de Raad van 5 
december 2008 inzake genetisch 
gemodificeerde organismen, verslag 
uitgebracht aan het Europees Parlement en 
de Raad over de sociaaleconomische 
implicaties van de teelt van ggo's. Het 
resultaat van dat verslag kan waardevolle 
informatie verschaffen aan de lidstaten die 
overwegen besluiten te nemen op basis van 
deze richtlijn.
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overwegen besluiten te nemen op basis van 
deze richtlijn.

__________________
1 Aanbeveling van de Commissie van 
13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale 
coëxistentiemaatregelen om de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te 
vermijden (PB C 200 van 22.7.2010, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 123
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 12 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(12 bis) Voorts dienen de lidstaten samen 
te werken aan de instelling van passende 
"bufferzones" tussen ggo-vrije zones en 
zones waar ggo's worden geteeld, teneinde 
de niet-doelbewuste gevolgen van 
grensoverschrijdende besmetting te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 124
Lorenzo Fontana

Standpunt van de Raad
Overweging 13

Standpunt van de Raad Amendement

(13) De beperkingen of verboden die 
krachtens deze richtlijn worden 

(13) De beperkingen of verboden die 
krachtens deze richtlijn worden 
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vastgesteld, dienen betrekking te hebben 
op de teelt van ggo's en niet op het vrije 
verkeer en de invoer van genetisch 
gemodificeerd zaad en teeltmateriaal, als 
product of in producten, en de producten 
van de oogst daarvan, en moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van 
non-discriminatie tussen nationale en 
niet-nationale producten, het 
evenredigheidsbeginsel en de artikelen 34 
en 36 en artikel 216, lid 2, VWEU.

vastgesteld, dienen betrekking te hebben 
op de teelt van ggo's en kunnen, naar 
keuze van de lidstaat, betrekking hebben
op het vrije verkeer en de invoer van 
genetisch gemodificeerd zaad en 
teeltmateriaal, als product of in producten, 
en de producten van de oogst daarvan.

Or. it

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

Standpunt van de Raad
Overweging 13

Standpunt van de Raad Amendement

(13) De beperkingen of verboden die 
krachtens deze richtlijn worden 
vastgesteld, dienen betrekking te hebben 
op de teelt van ggo's en niet op het vrije
verkeer en de invoer van genetisch 
gemodificeerd zaad en teeltmateriaal, als 
product of in producten, en de producten 
van de oogst daarvan, en moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van 
non-discriminatie tussen nationale en 
niet-nationale producten, het 
evenredigheidsbeginsel en de artikelen 34 
en 36 en artikel 216, lid 2, VWEU.

(13) De beperkingen of verboden die 
krachtens deze richtlijn worden 
vastgesteld, dienen betrekking te hebben op 
de teelt van ggo's, het verkeer en de invoer 
van genetisch gemodificeerd zaad en 
teeltmateriaal, als product of in producten, 
en de producten van de oogst daarvan, en 
moeten verder in overeenstemming zijn 
met de Verdragen, met name wat betreft 
het evenredigheidsbeginsel en de 
artikelen 34 en 36 en artikel 216, lid 2, 
VWEU.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten overeenkomstig het voorzorgsbeginsel het op de markt brengen en dus de 
invoer van ggo's kunnen verbieden. De veiligheid van de consument moet voorrang krijgen op 
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de belangen van de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie.

Amendement 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Standpunt van de Raad
Overweging 13

Standpunt van de Raad Amendement

(13) De beperkingen of verboden die 
krachtens deze richtlijn worden 
vastgesteld, dienen betrekking te hebben 
op de teelt van ggo's en niet op het vrije 
verkeer en de invoer van genetisch 
gemodificeerd zaad en teeltmateriaal, als 
product of in producten, en de producten 
van de oogst daarvan, en moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, het 
evenredigheidsbeginsel en de artikelen 34 
en 36 en artikel 216, lid 2, VWEU.

(13) De beperkingen of verboden die door 
de lidstaten worden aangenomen, dienen 
betrekking te hebben op de teelt van ggo's 
en op het vrije verkeer en de invoer van 
genetisch gemodificeerd zaad en 
teeltmateriaal, als product of in producten, 
en de producten van de oogst daarvan, en 
moeten in overeenstemming zijn met de 
Verdragen, met name wat betreft het 
beginsel non-discriminatie tussen nationale 
en niet-nationale producten, het 
evenredigheidsbeginsel en de artikelen 34, 
36 en 216, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. fr

Amendement 127
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Overweging 14

Standpunt van de Raad Amendement

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 
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Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo op 
een gedeelte van hun grondgebied of op het 
gehele grondgebied beperken of verbieden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
de EU-vergunning, en uiterlijk twee jaar
na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, mits 
een vastgestelde wachttermijn van 
75 dagen tijdens dewelke de Commissie 
opmerkingen kon maken over de 
voorgestelde maatregelen, is verstreken.

Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo, 
groepen van op basis van gewasvariëteiten 
of eigenschappen gedefinieerde ggo's of 
alle ggo's op een gedeelte van hun 
grondgebied of op het gehele grondgebied 
beperken of verbieden vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de EU-vergunning, 
voor de gehele geldigheidsduur van de 
toestemming/vergunning, mits een 
vastgestelde wachttermijn tijdens dewelke 
de Commissie opmerkingen kon maken 
over de voorgestelde maatregelen, is 
verstreken.

__________________ __________________
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

Or. en

Amendement 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 14

Standpunt van de Raad Amendement

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo op 
een gedeelte van hun grondgebied of op het 

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo op 
een gedeelte van hun grondgebied of op het 
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gehele grondgebied beperken of verbieden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
de EU-vergunning, en uiterlijk twee jaar 
na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, mits 
een vastgestelde wachttermijn van 
75 dagen tijdens dewelke de Commissie 
opmerkingen kon maken over de 
voorgestelde maatregelen, is verstreken.

gehele grondgebied beperken of verbieden 
vóór de datum van inwerkingtreding van 
de EU-vergunning, en voor de gehele 
geldigheidsduur van de 
toestemming/vergunning, mits een 
vastgestelde wachttermijn tijdens dewelke 
de Commissie opmerkingen kon maken 
over de voorgestelde maatregelen, 
is verstreken. De betrokken lidstaat dient 
derhalve de voorgestelde maatregelen ten 
minste 75 dagen voor de verlening van de 
vergunning aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen of 
de gewijzigde maatregelen waarin 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, 
aannemen.

__________________ __________________
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

Or. it

Amendement 129
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 14

Standpunt van de Raad Amendement

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
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toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het 
niet nodig om voorts de toepassing van
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo op 
een gedeelte van hun grondgebied of op het 
gehele grondgebied beperken of verbieden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
de EU-vergunning, en uiterlijk twee jaar 
na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, mits 
een vastgestelde wachttermijn van 
75 dagen tijdens dewelke de Commissie 
opmerkingen kon maken over de 
voorgestelde maatregelen, is verstreken.

informatie op het niveau van de Unie 
overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1. Lidstaten 
mogen de teelt van een ggo op een gedeelte 
van hun grondgebied of op het gehele 
grondgebied beperken of verbieden zonder 
enige beperking in tijd of duur.

__________________ __________________

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 
blz. 37).

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 
blz. 37).

Or. fr

Amendement 130
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 14

Standpunt van de Raad Amendement

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

(14) Maatregelen van de lidstaten 
krachtens deze richtlijn moeten worden 
onderworpen aan een procedure van 
toetsing en informatie op het niveau van de 
Unie. Gezien het niveau van toetsing door 
de Unie en het informatieniveau, is het niet 
nodig om voorts de toepassing van 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van een ggo op 
een gedeelte van hun grondgebied of op het 
gehele grondgebied beperken of verbieden 
vanaf de datum van inwerkingtreding van 
de EU-vergunning, en uiterlijk twee jaar 
na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, mits 
een vastgestelde wachttermijn van 
75 dagen tijdens dewelke de Commissie 
opmerkingen kon maken over de 
voorgestelde maatregelen, is verstreken.

Parlement en de Raad1 verplicht te stellen. 
Lidstaten mogen de teelt van alle ggo's, 
een groep van ggo's of een bepaalde ggo 
op een gedeelte van hun grondgebied of op 
het gehele grondgebied beperken of 
verbieden vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de EU-vergunning, 
voor de gehele geldigheidsduur van de 
toestemming/vergunning.

__________________ __________________
1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
(PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37).

Or. en

Motivering

Verenigbaar met amendement 17 van de ontwerpaanbeveling. In haar ontwerpvoorstel stond 
zelfs de Commissie regeringen toe om bepaalde of alle ggo's te verbieden. De Raad heeft 
noch de Commissie, noch het standpunt in eerste lezing van het Parlement gevolgd. 

Amendement 131
Biljana Borzan

Standpunt van de Raad
Overweging 14 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(14 bis) Tijdens de wachttermijn dient de 
aanvrager/houder van de vergunning die
zou worden onderworpen aan 
maatregelen die de teelt van een ggo of 
van een groep van ggo's in een lidstaat 
beperken of verbieden, zich te onthouden 
van alle activiteiten in verband met de 
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teelt van dat ggo of die groep van ggo's in 
die lidstaat.

Or. en

Amendement 132
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 15

Standpunt van de Raad Amendement

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen.

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen. De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) en de lidstaten 
moeten bovendien werken aan de 
totstandbrenging van een uitgebreid net 
van wetenschappelijke organisaties die 
alle disciplines vertegenwoordigen, ook 
degene die zich bezighouden met 
ecologische vraagstukken, en zij moeten 
samenwerken om ieder potentieel verschil 
tussen wetenschappelijke adviezen 
vroegtijdig te onderkennen, teneinde de 
wetenschappelijke geschilpunten op te 
lossen of toe te lichten. De Commissie en 
de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
nodige middelen voor onafhankelijk 
onderzoek naar de potentiële risico's die 
het gevolg kunnen zijn van de 
doelbewuste introductie of het in de 
handel brengen van ggo's, voorhanden 
zijn en dat de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten de 
toegang van onafhankelijke onderzoekers 
tot al het relevante materiaal niet 
belemmert.
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Or. en

Motivering

Tekst overgenomen uit het standpunt van het EP in eerste lezing; te beschouwen als 
aanvulling op amendement 18 van de ontwerpaanbeveling. Samenwerking op het vlak van 
onderzoek is een voorwaarde voor een degelijke risicobeoordeling.

Amendement 133
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 15

Standpunt van de Raad Amendement

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen.

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen inzake de 
gezondheid van mens en dier en de 
bescherming van het milieu in acht 
worden genomen.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 15

Standpunt van de Raad Amendement

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 

(15) Besluiten betreffende het beperken of 
verbieden van de teelt van ggo's door 
lidstaten op (een deel van) hun 
grondgebied mogen geen beletsel vormen 
voor biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
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veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen.

veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen en de activiteit niet verhindert 
dat wordt voldaan aan de grond op basis 
waarvan het verbod is ingesteld.

Or. en

Amendement 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Overweging 15 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(15 bis) Gezien het belang van 
wetenschappelijk bewijs voor de 
besluitvorming met betrekking tot het 
verbieden of goedkeuren van ggo's, 
moeten de EFSA en de lidstaten 
gebruikmaken van de diensten van 
geaccrediteerde publieke en particuliere 
onderzoeksinstituten om te zorgen voor 
constante informatie en een nauwkeurige 
publicatie van de resultaten van het 
onderzoek met betrekking tot het risico of 
het bewijs van toevallige aanwezigheid, 
besmetting of gevaar voor het milieu of de 
menselijke gezondheid van ggo's.

Or. it

Amendement 136
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
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toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan vijf jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

Or. en

Amendement 137
Paul Brannen

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan vijf jaar nadat de 
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toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

Or. en

Motivering

Gevolg van de voorgestelde wijziging van artikel 26 ter, lid 5.

Amendement 138
Jan Huitema

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 
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moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
gemotiveerde maatregelen publiekelijk aan 
de Commissie mee te delen zodat de 
Commissie opmerkingen kan maken; 
gedurende deze periode dient de lidstaat 
zich te onthouden van het aannemen en 
uitvoeren van deze maatregelen. Na de 
vastgestelde wachttermijn kan de lidstaat 
de aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

Or. en

Amendement 139
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 

(16) Een lidstaat moet op elk moment zijn 
beslissing kunnen herzien, het 
geografische toepassingsgebied van de 
vergunning voor een ggo kunnen wijzigen 
en maatregelen kunnen nemen die de teelt 
van een ggo beperken of verbieden.
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de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 
toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te 
beperken of te verbieden. De betrokken 
lidstaat dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te 
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 16

Standpunt van de Raad Amendement

(16) Wanneer nieuwe, objectieve 
omstandigheden een aanpassing 
rechtvaardigen van het geografisch 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning voor een ggo, 
moet een lidstaat, doch in geen geval 
eerder dan twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend, via 
de Commissie een verzoek aan de houder 
van de toestemming/vergunning kunnen 
richten om het geografisch 

(16) In voorkomend geval moet een
lidstaat, doch in geen geval eerder dan 
twee jaar nadat de 
toestemming/vergunning is verleend voor 
een ggo, de mogelijkheid hebben 
maatregelen te nemen om de teelt van dat 
ggo op zijn gehele grondgebied of een 
gedeelte daarvan te beperken of te
verbieden. Deze maatregelen dienen ten 
minste 75 dagen voor de aanneming ervan 
aan de Commissie te worden meegedeeld,
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toepassingsgebied ervan aan te passen. 
Indien de houder van de 
toestemming/vergunning hier niet 
stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk mee 
instemt, moet de lidstaat de mogelijkheid 
hebben gemotiveerde maatregelen te 
nemen om de teelt van dat ggo te beperken 
of te verbieden. De betrokken lidstaat 
dient, ten minste 75 dagen voor de 
aanneming ervan, een ontwerp van de 
maatregelen aan de Commissie mee te
delen zodat de Commissie opmerkingen 
kan maken; gedurende deze periode dient 
de lidstaat zich te onthouden van het 
aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of de gewijzigde maatregelen 
waarin rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie.

zodat de Commissie niet-bindende 
opmerkingen kan sturen. Gedurende deze 
periode dient de betrokken lidstaat zich te 
onthouden van het aannemen en uitvoeren 
van deze maatregelen. Na de vastgestelde 
wachttermijn kan de lidstaat de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
aannemen of, wanneer de betrokken 
lidstaat dat passend acht, de gewijzigde 
maatregelen waarin rekening is gehouden 
met de opmerkingen van de Commissie. 
Indien de 75 dagen gedeeltelijk of volledig 
overlappen met het zaaiseizoen van de 
soort waartoe het toegelaten ggo behoort, 
dient de lidstaat toestemming te krijgen 
om het verbod ten uitvoer te leggen.

Or. en

Amendement 141
Biljana Borzan

Standpunt van de Raad
Overweging 16 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(16 bis) Tijdens de wachttermijn dient de 
aanvrager/houder van de vergunning die 
zou worden onderworpen aan 
maatregelen die de teelt van een ggo of 
van een groep van ggo's in een lidstaat 
beperken of verbieden, zich te onthouden 
van alle activiteiten in verband met de 
teelt van dat ggo of die groep van ggo's in 
die lidstaat.

Or. en
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Amendement 142
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) Een lidstaat moet de bevoegde 
autoriteit of de Commissie kunnen 
verzoeken om (een deel van) zijn 
grondgebied opnieuw op te nemen in het 
geografisch toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning waarvan het 
voordien was uitgesloten. In dat geval 
dient er geen verplichting te zijn om het 
verzoek aan de houder van de 
toestemming/vergunning toe te sturen en 
deze te verzoeken om met het verzoek in te 
stemmen. Overeenkomstig Richtlijn 
2001/18/EG dient de bevoegde autoriteit 
die de schriftelijke toestemming heeft 
afgegeven het geografisch 
toepassingsgebied ervan te wijzigen, 
terwijl het overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 aan de Commissie is 
om het geografisch toepassingsgebied van 
een vergunningsbesluit te wijzigen.

(17) Een lidstaat kan de bevoegde 
autoriteit of de Commissie eveneens
verzoeken om (een deel van) zijn 
grondgebied opnieuw op te nemen in het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning waarvan het 
voordien was uitgesloten. In dat geval 
dient, overeenkomstig Richtlijn 
2001/18/EG de bevoegde autoriteit die de 
schriftelijke toestemming heeft afgegeven 
het geografische toepassingsgebied ervan 
te wijzigen, terwijl het overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 
Commissie is om het geografische 
toepassingsgebied van een 
vergunningsbesluit te wijzigen.

Or. fr

Amendement 143
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 17

Standpunt van de Raad Amendement

(17) Een lidstaat moet de bevoegde 
autoriteit of de Commissie kunnen 

Schrappen
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verzoeken om (een deel van) zijn 
grondgebied opnieuw op te nemen in het 
geografisch toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning waarvan het 
voordien was uitgesloten. In dat geval 
dient er geen verplichting te zijn om het 
verzoek aan de houder van de 
toestemming/vergunning toe te sturen en 
deze te verzoeken om met het verzoek in te 
stemmen. Overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG dient de bevoegde 
autoriteit die de schriftelijke toestemming 
heeft afgegeven het geografisch 
toepassingsgebied ervan te wijzigen, 
terwijl het overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 
Commissie is om het geografisch 
toepassingsgebied van een 
vergunningsbesluit te wijzigen.

Or. en

Motivering

Amendement in verband met de schrapping van "fase 1".

Amendement 144
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 18

Standpunt van de Raad Amendement

(18) Schriftelijke toestemmingen of 
vergunningsbesluiten die worden 
afgegeven/aangenomen met een tot 
specifieke gebieden beperkt geografisch 
toepassingsgebied, of maatregelen die door 
lidstaten overeenkomstig deze richtlijn 
worden genomen om de teelt van ggo's te 
beperken of te verbieden, mogen het 
gebruik van toegelaten ggo's door andere 
lidstaten niet beletten of beperken. 

(18) Schriftelijke toestemmingen of 
vergunningsbesluiten die worden 
afgegeven/aangenomen met een tot 
specifieke gebieden beperkt geografisch 
toepassingsgebied, of maatregelen die door 
lidstaten overeenkomstig deze richtlijn 
worden genomen om de teelt van ggo's te 
beperken of te verbieden, mogen het 
gebruik van toegelaten ggo's door andere 
lidstaten niet beletten of beperken, mits er 
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Bovendien mogen deze richtlijn en de uit 
hoofde daarvan aangenomen nationale 
maatregelen geen afbreuk doen aan de 
voorschriften van het Unierecht 
betreffende de niet-doelbewuste en 
onvoorziene aanwezigheid van ggo's in 
niet-genetisch gemodificeerde rassen van 
zaaizaad en pootgoed, en mogen zij de teelt 
van rassen die aan deze voorwaarden 
voldoen, niet verhinderen.

passende co-existentiemaatregelen 
worden getroffen om 
grensoverschrijdende besmetting te 
voorkomen. Bovendien mogen deze 
richtlijn en de uit hoofde daarvan 
aangenomen nationale maatregelen geen 
afbreuk doen aan de voorschriften van het 
Unierecht betreffende de niet-doelbewuste 
en onvoorziene aanwezigheid van ggo's in 
niet-genetisch gemodificeerde rassen van 
zaaizaad en pootgoed, en mogen zij de teelt 
van rassen die aan deze voorwaarden 
voldoen, niet verhinderen.

Or. en

Amendement 145
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 18

Standpunt van de Raad Amendement

(18) Schriftelijke toestemmingen of 
vergunningsbesluiten die worden 
afgegeven/aangenomen met een tot 
specifieke gebieden beperkt geografisch 
toepassingsgebied, of maatregelen die door 
lidstaten overeenkomstig deze richtlijn 
worden genomen om de teelt van ggo's te 
beperken of te verbieden, mogen het 
gebruik van toegelaten ggo's door andere 
lidstaten niet beletten of beperken. 
Bovendien mogen deze richtlijn en de uit 
hoofde daarvan aangenomen nationale 
maatregelen geen afbreuk doen aan de 
voorschriften van het Unierecht 
betreffende de niet-doelbewuste en 
onvoorziene aanwezigheid van ggo's in 
niet-genetisch gemodificeerde rassen van 
zaaizaad en pootgoed, en mogen zij de 
teelt van rassen die aan deze voorwaarden 
voldoen, niet verhinderen.

(18) Maatregelen die door lidstaten 
overeenkomstig deze richtlijn worden 
genomen om de teelt van ggo's te beperken 
of te verbieden, mogen het gebruik van 
toegelaten ggo's door andere lidstaten niet 
beletten of beperken.



AM\1037402NL.doc 95/128 PE539.851v01-00

NL

Or. en

Motivering

Amendement in verband met de schrapping van "fase 1".

Amendement 146
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 18 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(18 bis) Om ervoor te zorgen dat de teelt 
van ggo's niet tot de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten en in andere landbouwsectoren 
leidt, zijn doeltreffende co-
existentiemaatregelen noodzakelijk. De 
lidstaten moeten daarom verplicht worden 
krachtens Richtlijn 2001/18/EG voor hun 
grondgebied regels vast te stellen om deze 
niet-doelbewuste aanwezigheid te 
voorkomen. Daarbij moet bijzondere 
aandacht gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen vanuit 
een lidstaat of regio waar de teelt is 
toegestaan, naar een aangrenzende 
lidstaat of regio waar de teelt verboden is. 
De aanbeveling van de Commissie van 13 
juli 2010 geeft de lidstaten sturing op het 
vlak van de ontwikkeling van nationale 
co-existentiemaatregelen, ook in 
grensgebieden1bis.

_________________

1bis Aanbeveling van de Commissie van 13 
juli 2010 inzake richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van nationale co-
existentiemaatregelen om de onbedoelde 
aanwezigheid van ggo's in conventionele 
en biologische gewassen te vermijden (PB 
C 200 van 22.7.2010, blz. 1).
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Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 20

Standpunt van de Raad Amendement

(20) Deze richtlijn laat de verplichtingen 
van de lidstaten onverlet ten aanzien van 
het vrije verkeer van conventioneel zaad en 
teeltmateriaal en de producten van de oogst 
in overeenstemming met de 
desbetreffende Unie-wetgeving en het 
VWEU.

(20) Deze richtlijn gaat in tegen de 
verplichtingen van de lidstaten ten aanzien 
van het vrije verkeer van conventioneel 
zaad en teeltmateriaal en de producten van 
de oogst en biedt mogelijkheden wat 
betreft de geldende wetgeving van de 
Europese Unie op het gebied van 
staatssoevereiniteit.

Or. fr

Motivering

Deze tekst moet niet beschouwd worden als een op zichzelf staande toegeving aan de 
soevereiniteit van de lidstaten, maar als een belangrijk precedent met betrekking tot een 
duidelijk afgebakende subsidiariteit, dat aangeeft waar de bevoegdheden van de Unie 
beginnen en de bevoegdheden van de lidstaten eindigen.

Amendement 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Standpunt van de Raad
Overweging 20 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(20 bis.) Teneinde een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
moeten de lidstaten eveneens maatregelen 
nemen met betrekking tot etikettering en 
doeltreffende voorlichting om te zorgen 
voor volledige transparantie wat betreft de 
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aanwezigheid van ggo's op hun 
grondgebied en in de producten die er 
worden geproduceerd of in de handel 
gebracht.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Overweging 21 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(21 bis) In overeenstemming met 
artikel 207 VWEU blijft de Commissie bij 
klachten tegen door een lidstaat 
aangenomen maatregelen op dit gebied de 
verdediging voeren voor de 
geschillencommissies van de WTO.

Or. en

Motivering

Aangezien de nieuwe artikelen het de lidstaten mogelijk maken een nationaal verbod op de 
teelt van ggo's in te stellen op basis van andere dan volksgezondheids- en milieugronden, 
bestaat er een duidelijk risico dat dergelijke beperkende maatregelen worden aangevochten 
voor de geschillencommissie van de WTO. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan 
moet ervoor worden gezorgd dat de verdediging Uniebreed is en dat de lidstaten niet alleen 
staan in het beslechten van mogelijke internationale geschillen. De voorgestelde tekst is 
overgenomen uit het werkdocument van de diensten van de Commissie van 29 april 2011, dat 
op 5 mei 2011 naar de Raad werd gezonden.

Amendement 150
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Overweging 21 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement
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(21 bis.) De aangrenzende lidstaten 
moeten samenwerken om te zorgen voor 
een passende gegevensuitwisseling, 
teneinde de doeltreffende werking van de 
co-existentiemaatregelen in de 
grensgebieden te waarborgen en de 
grensoverschrijdende introductie van een 
lidstaat waar de teelt van een ggo is 
toegestaan naar een aangrenzende 
lidstaat waar de teelt verboden is, te 
voorkomen.

Or. fr

Motivering

Het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG moet aangescherpt worden op het gebied 
van co-existentie aan de grensgebieden, daar dit vooralsnog onvoldoende in acht genomen 
wordt.

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

Standpunt van de Raad
Overweging 21 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(21 ter) De artikelen 26 ter en quater van 
Richtlijn 2001/18/EG zijn onverminderd 
van toepassing op artikel 23 van die 
richtlijn en op artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 1829/20031 bis.

__________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1829/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 
blz. 1).

Or. en
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Amendement 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Standpunt van de Raad
Overweging 21 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(21 ter) In overeenstemming met 
artikel 207 VWEU blijft de Commissie bij 
klachten tegen door een lidstaat 
aangenomen maatregelen op dit gebied de 
verdediging voeren voor de 
geschillencommissies van de WTO.

Or. en

Motivering

Aangezien de nieuwe artikelen het de lidstaten mogelijk maken een nationaal verbod op de 
teelt van ggo's in te stellen op basis van andere dan volksgezondheids- en milieugronden, 
bestaat er een duidelijk risico dat dergelijke beperkende maatregelen worden aangevochten 
voor de geschillencommissie van de WTO. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan 
moet ervoor worden gezorgd dat de verdediging Uniebreed is en dat de lidstaten niet alleen 
staan in het beslechten van mogelijke internationale geschillen. De voorgestelde tekst is 
overgenomen uit het werkdocument van de diensten van de Commissie van 29 april 2011, dat 
op 5 mei 2011 naar de Raad werd gezonden.

Amendement 153
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Overweging 22

Standpunt van de Raad Amendement

(22) De aanbeveling van de Commissie 
van 13 juli 2010 geeft de lidstaten sturing 
op het vlak van de ontwikkeling van co-
existentiemaatregelen, ook in 
grensgebieden.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 154
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Overweging 23

Standpunt van de Raad Amendement

(23) Richtlijn 2001/18/EG moet
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(23) Richtlijn 2001/18/EG en 
Verordening (EU) nr. 1829/20031 bis

moeten dienovereenkomstig worden 
gewijzigd,

__________________
1 bis Verordening (EG) nr. 1829/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, 
blz. 1).

Or. en

Motivering

De tekortkomingen in de vergunningsprocedure moeten niet alleen in deze richtlijn, maar ook 
in Verordening (EG) nr. 1829/2003 worden verholpen, aangezien ggo's ook kunnen worden 
toegelaten voor de teelt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Amendement 155
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1(nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel -1 (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

In Richtlijn 2001/18/EG worden de 
volgende artikelen ingevoegd:

(-1) Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
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"Artikel - 1

De teelt en het in de handel brengen van 
genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo's) zijn op het hele grondgebied van 
de Europese Unie verboden.

Or. fr

Amendement 156
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1– punt 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

In Richtlijn 2001/18/EG worden de 
volgende artikelen ingevoegd:

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

Or. en

Amendement 157
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 22

Standpunt van de Raad Amendement

(-1) Artikel 22 wordt vervangen door:

"Artikel 22

Vrij verkeer

Onverminderd artikel 23 of artikel 26 ter 
mogen de lidstaten het in de handel 
brengen van ggo's, als product of in 
producten, die aan de eisen van deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden, beperken 
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of verhinderen."

Or. en

Motivering

Dit amendement was reeds opgenomen in het verslag van het EP in eerste lezing. In artikel 22 
moet worden verwezen naar de mogelijkheid die de lidstaten hebben gekregen om de teelt van 
ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden. Zonder een dergelijke verwijzing 
zullen de artikelen van Richtlijn 2001/18/EG strijdigheden bevatten.

Amendement 158
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 25

Standpunt van de Raad Amendement

(-1 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid opgenomen:

"5 bis. Onverminderd de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten wordt de 
toegang tot materiaal dat nodig is voor 
onafhankelijk onderzoek naar potentiële 
risico's die het gevolg zijn van 
doelbewuste introductie of het in de 
handel brengen van ggo's, zoals zaad, niet 
beperkt of verhinderd."

Or. en

Motivering

Dit amendement was reeds opgenomen in het verslag van het EP in eerste lezing. De in deze 
richtlijn beschreven maatregelen houden inherent verband met een grondige 
risicobeoordeling.

Amendement 159
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Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 7 – lid 3, Artikel 18 – lid 1, Artikel 23 – lid 2 en Artikel 30 – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

(-1 ter) In de artikelen 7, lid 3, 18, lid 1, 
en 23, lid 2 wordt de verwijzing naar 
artikel 30, lid 2, vervangen door een 
verwijzing naar artikel 30, lid 3. 
Artikel 30, lid 3, wordt als volgt 
aangevuld: "In afwijking van 
artikel 5 bis, leden 3 en 4, wordt een 
ontwerpmaatregel voor het toelaten van 
een ggo evenwel niet aangenomen indien 
de Raad geen positief advies heeft 
uitgebracht."

Or. en

Motivering

De heer Juncker heeft zeer duidelijk aangegeven dat hij het besluitvormingsproces rond ggo-
vergunningen dringend wil democratiseren. Het huidige voorstel biedt de mogelijkheid om 
deze kwestie meteen aan te pakken. Totdat de ggo-wetgeving is aangepast aan het Verdrag 
biedt vervanging van de verwijzing naar de regelgevingsprocedure door een verwijzing naar 
de regelgevingsprocedure met toetsing een snelle oplossing, mits die wordt aangevuld met een 
bepaling om de procedure te democratiseren.

Amendement 160
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1 

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 26 bis, lid 1 wordt vervangen 
door:
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De lidstaten kunnen passende maatregelen 
nemen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen.

"De lidstaten nemen passende en 
bindende maatregelen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten op hun grondgebied en 
in de grensgebieden van de aangrenzende 
lidstaten te voorkomen."

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 26 bis, lid 1 wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten kunnen passende 
maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te voorkomen. 

"1. De lidstaten kunnen passende 
maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te voorkomen. Op 
verzoek van een aangrenzende lidstaat 
nemen de lidstaten passende maatregelen 
om de niet-doelbewuste aanwezigheid van 
ggo's in grensgebieden van die lidstaat te 
vermijden."

Or. en

Amendement 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1

Bestaande tekst Amendement
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(-1) Artikel 26 bis, lid 1 wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten kunnen passende 
maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te voorkomen. 

"1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten op hun grondgebied en in de 
grensgebieden van de aangrenzende 
lidstaten te voorkomen. Om tegenstrijdige 
maatregelen van aangrenzende landen te 
voorkomen, stelt de Commissie Europese 
minimumvereisten op inzake de 
voorkoming van grensoverschrijdende 
besmetting."

Or. en

Motivering

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.

Amendement 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 26 bis, lid 1 wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten kunnen passende "1. De lidstaten nemen passende 
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maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van ggo's in 
andere producten te voorkomen. 

maatregelen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten op hun grondgebied en in de 
grensgebieden van de aangrenzende 
lidstaten te voorkomen."

Or. en

Motivering

Om de keuze van een lidstaat om ggo-vrij te blijven, volledig te waarborgen, en om de 
belangen van conventionele en biologische landbouwers te beschermen, volstaat het niet om 
de lidstaten aan te sporen om de niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen. Deze maatregelen moeten in de gehele Unie verplicht worden 
gesteld om te zorgen voor doeltreffende bescherming van met name grensoverschrijdende
gebieden.

Amendement 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) artikel 26 bis, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten kunnen alle passende 
maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van GGO's in 
andere producten te voorkomen.

"1. De lidstaten die de teelt van een ggo 
toelaten op grond van een ingevolge 
artikel 26 ter verleende vergunning, 
nemen alle passende maatregelen om de 
niet-doelbewuste aanwezigheid van ggo's 
in andere producten in de grensgebieden 
van de aangrenzende lidstaten te 
voorkomen."

Or. fr

Motivering

De lidstaten die een vergunning leveren voor de teelt van ggo's, moeten de nodige 
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maatregelen nemen om grensoverschrijdende contaminatie te voorkomen.

Amendement 165
Susanne Melior

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 26 bis, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten kunnen alle passende 
maatregelen nemen om de niet-
doelbewuste aanwezigheid van GGO's in 
andere producten te voorkomen.

'1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om de niet-doelbewuste 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten op hun grondgebied en in de 
grensgebieden van de aangrenzende 
lidstaten te voorkomen. In de 
grensgebieden van aangrenzende lidstaten 
gelden in de hele EU dezelfde 
afstandsvoorschriften.'

Or. de

Motivering

De eventuele teelt van ggo's mag voor exploitanten in de conventionele of biologische 
landbouw geen extra kosten met zich meebrengen. De lidstaten moeten dus verplicht worden 
maatregelen te nemen om de aanwezigheid van ggo's in andere producten te voorkomen. 
Bijzondere aandacht moet gaan naar eventuele grensoverschrijdende besmettingen. Daarbij 
moeten de nationale co-existentiemaatregelen met name in de grensgebieden gecoördineerd 
en op elkaar afgestemd worden en vergelijkbaar zijn.

Amendement 166
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 26 bis, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

"De lidstaten die schriftelijke 
toestemming verlenen voor de teelt van 
een ggo krachtens deze richtlijn en, waar 
van toepassing, daartoe overeenkomstig 
artikel 19 een besluit hebben genomen, 
alsmede die overeenkomstig artikel 7 en 
artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
1829/2003 een vergunningsbesluit hebben 
genomen, nemen alle nodige maatregelen 
om de niet-doelbewuste aanwezigheid van 
ggo's in andere producten op hun 
grondgebied en in het grensgebied van 
aangrenzende lidstaten te voorkomen. Zij 
stellen de Commissie in kennis van deze 
maatregelen."

Or. fr

Motivering

De eventuele teelt van ggo's mag voor exploitanten in de conventionele of biologische 
landbouw geen extra kosten met zich meebrengen. De lidstaten die de teelt van een ggo 
toelaten, moeten dus verplicht worden maatregelen te nemen om de aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. Bijzondere aandacht moet gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende contaminatie.

Amendement 167
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – lid -1 (nieuw) 

Bestaande tekst Amendement

-1. Bij aanvang van de 
vergunningsprocedure voor een ggo of 
gedurende de hernieuwing van een 
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vergunning geeft de 
kennisgever/aanvrager een lijst van de 
lidstaten of delen van lidstaten waarop de 
kennisgeving/aanvraag betrekking heeft.

Or. fr

Motivering

Het geografische toepassingsgebied van de vergunningsaanvragen moet duidelijk vermeld 
worden in het door de aanvrager ingediende dossier.

Amendement 168
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag 
zodanig aan te passen dat een gedeelte 
van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
uitgesloten moet worden uitgesloten van 
de teelt van ggo's. Dit verzoek wordt 
uiterlijk 30 dagen na de datum van 
verspreiding van het beoordelingsrapport 
uit hoofde van artikel 14, lid 2, van deze 
richtlijn, dan wel uiterlijk 30 dagen na 
ontvangst van het advies van de autoriteit 
uit hoofde van in artikel 6, lid 6, en 

Schrappen
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artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat 
onverwijld mede aan de 
kennisgever/aanvrager en aan de andere 
lidstaten.

Or. en

Amendement 169
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag 
zodanig aan te passen dat een gedeelte 
van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
uitgesloten moet worden uitgesloten van 
de teelt van ggo's. Dit verzoek wordt 
uiterlijk 30 dagen na de datum van 
verspreiding van het beoordelingsrapport 
uit hoofde van artikel 14, lid 2, van deze 
richtlijn, dan wel uiterlijk 30 dagen na 
ontvangst van het advies van de autoriteit 
uit hoofde van in artikel 6, lid 6, en 
artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat 

Schrappen
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onverwijld mede aan de 
kennisgever/aanvrager en aan de andere 
lidstaten.

Or. en

Amendement 170
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag
zodanig aan te passen dat een gedeelte van 
het grondgebied of het gehele grondgebied 
van de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's. 
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van de schriftelijke 
toestemming of vergunning zodanig aan te 
passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat moet worden 
uitgesloten van de teelt van ggo's. Het
verzoek wordt uiterlijk 60 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 60 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld, en in 
voorkomend geval aan de bevoegde 
instantie die belast is met de verlening van 
de schriftelijke toestemming uit hoofde 
van deze richtlijn. De Commissie deelt het 
verzoek van de lidstaat onverwijld mede 
aan de kennisgever/aanvrager, aan de 
andere lidstaten en aan het publiek.

Or. en
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Motivering

De EU-levensmiddelenwetgeving legt bij Verordening (EG) nr. 178/2002 gemeenschappelijke 
beginselen en verantwoordelijkheden, de middelen om een stevige wetenschappelijke basis tot 
stand te brengen, doelmatige organisatorische regelingen en procedures ter onderbouwing 
van de besluitvorming inzake voedsel- en voederveiligheidsaangelegenheden vast. Hierbij 
wordt voorzien in nauwe samenwerking tussen de EFSA als leidende instantie voor de 
risicobeoordeling, de Commissie en de lidstaten. Aanvragers/kennisgevers dienen geen 
formele rol te krijgen in de fase van risicomanagement. Deze richtlijn en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 omschrijven de rol van kennisgevers/aanvragers in de 
volledige tenuitvoerlegging van de EU-levensmiddelenwetgeving.

Amendement 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig 
aan te passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's. 
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de Commissie verzoeken om zijn verzoek 
tot aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig 
dat een gedeelte van het grondgebied of het 
gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat moet worden uitgesloten van de 
teelt van ggo's, aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen. Dit 
verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
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deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.

Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.

Or. en

Amendement 172
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig 
aan te passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's. 
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de Commissie verzoeken om zijn verzoek 
tot aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig 
dat een gedeelte van het grondgebied of het 
gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat moet worden uitgesloten van de 
teelt van ggo's, aan de 
kennisgever/aanvrager voor te leggen. Dat 
verzoek wordt uiterlijk 60 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 60 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.
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Or. en

Amendement 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 ingediende 
kennisgeving/aanvraag zodanig aan te 
passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's.
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager, alsook 
aan de andere lidstaten.

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig 
aan te passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat moet worden 
uitgesloten van de teelt van ggo's, zonder 
dat hij hiervoor een specifieke verklaring 
moet geven en met dien verstande dat de 
kennisgever/aanvrager al van bij het 
begin zelf kan aangeven of zijn 
kennisgeving/aanvraag betrekking heeft 
op het hele grondgebied van de Unie of op 
slechts één lidstaat of een deel daarvan. 
Het verzoek van de lidstaat wordt uiterlijk 
30 dagen na de datum van verspreiding van 
het beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager, alsook 
aan de andere lidstaten.
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Or. fr

Motivering

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.

Amendement 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag 
zodanig aan te passen dat een gedeelte van 
het grondgebied of het gehele grondgebied 
van de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's. 
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied zodanig aan te passen 
dat een gedeelte van het grondgebied of het 
gehele grondgebied van de betrokken 
lidstaat moet worden uitgesloten van de 
teelt van ggo's, waarbij de lidstaat de 
kennisgever/aanvrager van het verzoek in 
kennis dient te stellen. Dat verzoek wordt 
gemotiveerd op basis van gronden, zoals 
die vermeld in lid 3 van dit artikel. Dit 
verzoek wordt uiterlijk 90 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan wel 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 
advies van de autoriteit uit hoofde van in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
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Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat onverwijld 
mede aan de kennisgever/aanvrager en aan 
de andere lidstaten.

deelt het verzoek van de lidstaat 
onverwijld, doch binnen 30 dagen, mede 
aan de kennisgever/aanvrager en aan de 
andere lidstaten.

Or. it

Motivering

De opneming van een particuliere belanghebber in een aanpassingsprocedure met openbare 
belangen is geen passende manier om een billijk evenwicht tussen de desbetreffende belangen 
te bereiken. Integendeel: zo wordt gelegitimeerd dat "gevestigde belangen" hun intrede doen 
in het bestuurlijke evaluatie- en onderhandelingsproces dat gaande is om het openbare 
belang te waarborgen.

Amendement 175
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1829/2003 ingediende 
kennisgeving/aanvraag zodanig aan te 
passen dat gedeelten van het grondgebied 
of het gehele grondgebied van de 
betrokken lidstaat uitgesloten worden, 
respectievelijk wordt, wat betreft de teelt 
van ggo's. Dit verzoek wordt uiterlijk 30 
dagen na de datum van verspreiding van 
het beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, c.q. 
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het 

1. Voor de start van de 
vergunningsprocedure voor een bepaald 
ggo moet de kennisgever/aanvrager altijd 
de toestemming van de 28 lidstaten vragen 
alvorens hun grondgebied op te nemen in 
het toepassingsgebied van zijn verzoek. 
Zonder expliciete toestemming van een 
lidstaat mag het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager geen betrekking 
hebben op het grondgebied van de 
desbetreffende lidstaat.
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advies van de instantie bedoeld in 
artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat 
onverwijld mede aan de 
kennisgever/aanvrager, alsook aan de 
andere lidstaten.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag zodanig
aan te passen dat een gedeelte van het 
grondgebied of het gehele grondgebied 
van de betrokken lidstaat uitgesloten moet 
worden uitgesloten van de teelt van ggo's. 
Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum van verspreiding van het 
beoordelingsrapport uit hoofde van 
artikel 14, lid 2, van deze richtlijn, dan 
wel uiterlijk 30 dagen na ontvangst van 
het advies van de autoriteit uit hoofde van 
in artikel 6, lid 6, en artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo kan een lidstaat de 
Commissie in kennis stellen van zijn 
voornemen om de teelt van het specifieke 
ggo op zijn gehele grondgebied of op een 
gedeelte daarvan niet toe te staan. In dat 
geval heeft de kennisgever/aanvrager de 
mogelijkheid om de Commissie of de 
vergunningverlenende instantie te 
verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn overeenkomstig 
deel C van deze richtlijn of 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aan te passen. Dit 
verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na de 
datum waarop de kennisgever/aanvrager 
de kennisgeving van de Commissie inzake 
het besluit van de lidstaat om de teelt van 
dat ggo te beperken of te verbieden heeft 
ontvangen, naar de Commissie of de 
vergunningverlenende instantie 
verzonden. De Commissie deelt het 
verzoek van de kennisgever/aanvrager
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onverwijld mede aan de 
kennisgever/aanvrager en aan de andere 
lidstaten.

onverwijld mede aan de betrokken lidstaat
en aan de andere lidstaten.

Or. en

Amendement 177
Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 1

Standpunt van de Raad Amendement

1. Gedurende de vergunningsprocedure 
voor een specifiek ggo of gedurende de 
vernieuwing van een 
toestemming/vergunning kan een lidstaat 
de kennisgever/aanvrager via de 
Commissie verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van zijn 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
ingediende kennisgeving/aanvraag 
zodanig aan te passen dat een gedeelte 
van het grondgebied of het gehele 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
uitgesloten moet worden uitgesloten van 
de teelt van ggo's. Dit verzoek wordt 
uiterlijk 30 dagen na de datum van 
verspreiding van het beoordelingsrapport 
uit hoofde van artikel 14, lid 2, van deze 
richtlijn, dan wel uiterlijk 30 dagen na 
ontvangst van het advies van de autoriteit 
uit hoofde van in artikel 6, lid 6, en 
artikel 18, lid 6, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, aan de 
Commissie medegedeeld. De Commissie 
deelt het verzoek van de lidstaat 
onverwijld mede aan de 

Schrappen
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kennisgever/aanvrager en aan de andere 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De door de Raad ingevoerde "fase 1" bepaalt dat een lidstaat de aanvrager via de Commissie 
verzoekt zijn grondgebied uit te sluiten van het geografische toepassingsgebied van de 
aanvraag. Door deze vereiste zouden particuliere belanghebbenden een belangrijke rol 
krijgen in de vergunningsprocedure. Dat is niet passend. "Fase 1" is in strijd met de 
beginselen van onafhankelijke besluitvorming en schept een gevaarlijk precedent voor andere 
wetgeving.

Amendement 178
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

Schrappen

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
genomen vergunningsbesluit, worden 
gegeven op basis van het aangepaste 
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toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

Or. en

Amendement 179
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

Schrappen

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
genomen vergunningsbesluit, worden 
gegeven op basis van het aangepaste 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

Or. en
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Amendement 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

Schrappen

Or. it

Motivering

De opneming van een particuliere belanghebber in een aanpassingsprocedure met openbare 
belangen is geen passende manier om een billijk evenwicht tussen de desbetreffende belangen 
te bereiken. Integendeel: zo wordt gelegitimeerd dat "gevestigde belangen" hun intrede doen 
in het bestuurlijke evaluatie- en onderhandelingsproces dat gaande is om het openbare 
belang te waarborgen.

Amendement 181
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
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verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en de 
lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en de 
lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke instemming van de 
kennisgever/aanvrager wordt de aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag in de 
schriftelijke toestemming of vergunning 
opgenomen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst.)

Or. de

Amendement 182
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

2. Indien een verzoek wordt ingediend
overeenkomstig lid 1, wordt de aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag als 
voorwaarde in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

Or. en

Motivering
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De EU-levensmiddelenwetgeving legt bij Verordening (EG) nr. 178/2002 gemeenschappelijke 
beginselen en verantwoordelijkheden, de middelen om een stevige wetenschappelijke basis tot 
stand te brengen, doelmatige organisatorische regelingen en procedures ter onderbouwing 
van de besluitvorming inzake voedsel- en voederveiligheidsaangelegenheden vast. Hierbij 
wordt voorzien in nauwe samenwerking tussen de EFSA als leidende instantie voor de 
risicobeoordeling, de Commissie en de lidstaten. Aanvragers/kennisgevers dienen geen 
formele rol te krijgen in de fase van risicomanagement. Deze richtlijn en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 omschrijven de rol van kennisgevers/aanvragers in de 
volledige tenuitvoerlegging van de EU-levensmiddelenwetgeving.

Amendement 183
Biljana Borzan

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en de 
lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en de 
lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. De 
Commissie maakt de tekst van dit verzet 
binnen zeven dagen na ontvangst 
openbaar. In geval van uitdrukkelijke of 
stilzwijgende instemming van de 
kennisgever/aanvrager wordt de aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag in de 
schriftelijke toestemming of vergunning 
opgenomen. De Commissie maakt deze 
instemming openbaar.

Or. en

Amendement 184
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
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Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – eerste alinea

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

2. De kennisgever/aanvrager eerbiedigt de 
soevereine beslissingen van de lidstaten 
en dient dus geen verzoek in dat 
betrekking heeft op het grondgebied van 
lidstaten die expliciet of stilzwijgend 
hebben beslist ggo's op hun grondgebied 
te beperken of verbieden. Het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag is dus beperkt tot 
het grondgebied van de lidstaten die 
expliciet of publiek hun toestemming 
hebben gegeven voor de teelt van ggo's op 
hun grondgebied. Het is verboden druk 
uit te oefenen op een lidstaat en hier 
moeten financiële en stafrechtelijke 
sancties op staan.

Or. fr

Amendement 185
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk door de 
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kennisgever/aanvrager is aanvaard. kennisgever/aanvrager is aanvaard.

Or. de

Amendement 186
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag, op voorwaarde dat 
de Commissie de overeenkomstig artikel 
26 bis, lid 1 genomen co-
existentiemaatregelen goedkeurt.

Or. fr

Motivering

De eventuele teelt van ggo's mag voor exploitanten in de conventionele of biologische 
landbouw geen extra kosten met zich meebrengen. De lidstaten die de teelt van een ggo 
toelaten, moeten dus verplicht worden maatregelen te nemen om de aanwezigheid van ggo's 
in andere producten te voorkomen. Bijzondere aandacht moet gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen. De Commissie moet deze maatregelen goedkeuren.

Amendement 187
Alojz Peterle

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG



PE539.851v01-00 126/128 AM\1037402NL.doc

NL

Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag.

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
Commissie of de vergunningverlenende 
instantie is aanvaard.

Or. en

Amendement 189
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Bart Staes
namens de Verts/ALEFractie

Lynn Boylan
namens de GUE/NGLFractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

Schrappen

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
genomen vergunningsbesluit, worden 
gegeven op basis van het aangepaste 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

Or. en

Motivering

De door de Raad ingevoerde "fase 1" bepaalt dat een lidstaat de aanvrager via de Commissie 
verzoekt zijn grondgebied uit te sluiten van het geografische toepassingsgebied van de 
aanvraag. Door deze vereiste zouden particuliere belanghebbenden een belangrijke rol 
krijgen in de vergunningsprocedure. Dat is niet passend. "Fase 1" is in strijd met de 
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beginselen van onafhankelijke besluitvorming en schept een gevaarlijk precedent voor andere 
wetgeving.

Amendement 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen een verzoek van de lidstaat 
overeenkomstig lid 1, brengt de 
kennisgever/aanvrager de Commissie en 
de lidstaten hiervan op de hoogte binnen 
30 dagen na de mededeling door de 
Commissie van het verzoek. In geval van 
uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de kennisgever/aanvrager wordt de 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag in de schriftelijke 
toestemming of vergunning opgenomen.

30 dagen na de mededeling van de 
kennisgever/aanvrager wordt de aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag, indien de 
Commissie of de vergunningverlenende 
instantie zich niet heeft verzet tegen het 
verzoek, in de schriftelijke toestemming of 
vergunning opgenomen.

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager is aanvaard.

De schriftelijke toestemming krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag zoals deze 
uitdrukkelijk of stilzwijgend door de 
Commissie of de vergunningverlenende 
instantie is aanvaard.

Or. en


