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

Rådets ståndpunkt
Beaktandeled 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 192.1 och 114,

Or. en

Motivering

Att endast hänvisa till artikel 192 skulle kunna göra det mindre troligt att en medlemsstat 
förbjuder odling av genetiskt modifierade organismer av andra skäl än omsorg om miljön. 
Om en hänvisning till två artiklar avslås vore det nog bättre att behålla den föreslagna 
artikel 114.

Ändringsförslag 35
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl -1 (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(-1) Odling och saluföring av genetiskt 
modifierade organismer (GMO) bör vara 
förbjuden inom hela 
Europeiska unionens territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via
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Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och välfärd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
inom hela unionens territorium.

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och välfärd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
För att återspegla ett sådant omfattande 
skydd utgör artikel 114 i EUF-fördraget 
lämplig rättslig grund. En enhetlig och 
hög nivå på hälso-, säkerhets-, miljö- och 
konsumentskyddet bör dock uppnås och 
upprätthållas inom hela unionens 
territorium.

Or. en

Motivering

Artikel 114 i EUF-fördraget säkerställer en hög skyddsnivå för hälsa, säkerhet samt miljö-
och konsumentskydd och garanterar därför ett långtgående skydd. Artikel 192.1 i 
EUF-fördraget gäller endast miljöaspekter och utgör därför inte lämplig rättslig grund när 
det är fråga om genetiskt modifierade organismer.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning
innan de godkänns för att släppas ut på 

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas,
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden, i enlighet med bilaga II 
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unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och skydd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
inom hela unionens territorium.

till direktiv 2001/18/EG genomgå en 
individuell riskbedömning som beaktar 
direkta och indirekta, omedelbara och 
fördröjda samt kumulativa effekter av 
genetiskt modifierade organismer och de 
kumulativa effekterna av genetiskt 
modifierade organismer och tillhörande 
fytosanitära produkter för människors 
hälsa och miljön. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och skydd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
inom hela unionens territorium.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av de specifika egenskaperna hos genetiskt modifierade organismer råder det 
tvivel om huruvida de är oskadliga. Dessutom ger de upphov till en ökad användning av 
fytosanitära produkter. Följaktligen bör man ändra de utvärderingsmetoder som används av 
Efsa.

Ändringsförslag 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och välfärd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG, med beaktande 
av deras direkta och indirekta, 
omedelbara och fördröjda samt 
kumulativa långsiktiga effekter på 
människors hälsa och miljön. Syftet med 
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säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
inom hela unionens territorium.

detta godkännandeförfarande i enlighet 
med försiktighetsprincipen är att 
säkerställa ett gott skydd för människors 
liv och hälsa, djurs hälsa och välfärd, 
miljön och konsumenternas intressen och 
samtidigt säkerställa en väl fungerande inre 
marknad. En enhetlig och hög nivå på 
hälso- och miljöskyddet bör uppnås och 
upprätthållas inom hela unionens 
territorium.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör det centrala innehållet i riskbedömningen i enlighet med 
beskrivningen i bilaga II till direktiv 2001/18/EG, samtidigt som en hänvisning till 
försiktighetsprincipen görs.

Ändringsförslag 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och välfärd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
inom hela unionens territorium.

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG, med beaktande 
av deras direkta och indirekta, 
omedelbara och fördröjda samt 
kumulativa långsiktiga effekter på 
människors hälsa och miljön. Syftet med 
detta godkännandeförfarande är att 
säkerställa ett gott skydd för människors 
liv och hälsa, djurs hälsa och välfärd, 
miljön, den biologiska mångfalden och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och upprätthållas 
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inom hela unionens territorium.

Or. it

Ändringsförslag 40
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG. Syftet med detta 
godkännandeförfarande är att säkerställa 
ett gott skydd för människors liv och hälsa, 
djurs hälsa och välfärd, miljön och 
konsumenternas intressen och samtidigt 
säkerställa en väl fungerande inre marknad. 
En enhetlig och hög nivå på hälso- och 
miljöskyddet bör uppnås och 
upprätthållas inom hela unionens 
territorium.

(2) Enligt den lagstiftningen ska genetiskt 
modifierade organismer avsedda att odlas 
genomgå en individuell riskbedömning 
innan de godkänns för att släppas ut på 
unionsmarknaden i enlighet med bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG, med beaktande 
av deras direkta och indirekta, 
omedelbara och fördröjda samt 
kumulativa långsiktiga effekter på 
människors hälsa och miljön. Denna 
riskbedömning innebär att vetenskapliga 
utlåtanden tillförs beslutsprocessen och 
ligger till grund för det beslut om 
riskhantering som sedan fattas då även 
andra berättigade faktorer som är 
relevanta för frågan ska beaktas. Syftet
med detta godkännandeförfarande är att 
säkerställa ett gott skydd för människors 
liv och hälsa, djurs hälsa och välfärd, 
miljön och konsumenternas intressen och 
samtidigt säkerställa en väl fungerande inre 
marknad.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 2 i förslaget till rekommendation. Med 
tanke på hur viktigt det är att i samband med undantag skilja mellan riskbedömning och 
riskhantering bör man här erinra om denna princip, som återfinns både i den allmänna 
livsmedelslagstiftningen och i förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder.
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Ändringsförslag 41
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör som en prioriterad åtgärd säkerställa 
att slutsatserna från rådets (miljö) möte 
den 4 december 2008 tillämpas, det vill 
säga en korrekt tillämpning av de rättsliga 
krav på riskbedömning av genetiskt 
modifierade organismer som fastställs i 
bilaga II till direktiv 2001/18/EG. Det bör 
i synnerhet göras en mycket noggrann 
bedömning av de långsiktiga 
miljökonsekvenserna av genetiskt 
modifierade grödor och deras möjliga 
effekter på icke-målorganismer. Det bör 
tas vederbörlig hänsyn till särdragen hos 
de mottagande miljöerna och de 
geografiska områden där genetiskt 
modifierade grödor får odlas, och det bör 
göras en bedömning av de potentiella 
miljökonsekvenserna av förändrad 
användning av bekämpningsmedel på 
grund av herbicidtoleranta genetiskt 
modifierade grödor. Mer specifikt bör 
kommissionen se till att förslaget till 
genomförandeförordning om 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade organismer läggs fram inom 
föreskriven tid. Denna 
genomförandeförordning bör inte 
grundas på principen om huvudsaklig 
motsvarighet eller på komparativa 
säkerhetsbedömningar. Den bör innebära 
en förbättring av nuvarande praxis, till 
exempel genom att direkta och indirekta 
effekter på lång sikt och källor till 
vetenskaplig osäkerhet klart och tydligt 
anges.
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Or. en

Motivering

Baseras på ändringsförslag 3 i förslaget till rekommendation. Genom ändringsförslaget görs 
en hänvisning till den sedan länge emotsedda rättsligt bindande rättsakten om 
miljöriskbedömning, i syfte att förbättra nuvarande praxis.

Ändringsförslag 42
Jan Huitema, Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) EU:s system för godkännande av 
genetiskt modifierade organismer måste 
ta vederbörlig hänsyn till de risker och 
möjligheter som vetenskapliga och 
tekniska innovationer innebär. I 
synnerhet utvecklingen av nya 
växtförädlingsmetoder gör att de risker 
som ska beaktas bör ifrågasättas. Vissa 
metoder, som exempelvis inomartlig 
genmodifiering, har visat sig vara lika 
säkra som konventionella 
växtförädlingsmetoder och borde därför 
kunna undantas från denna lagstiftnings 
räckvidd. Ett målinriktat regelverk för 
genmodifierade organismer är en 
förutsättning för att spetsinnovationer ska 
kunna främjas på detta område.

Or. en

Motivering

Baseras på ändringsförslag 3 i förslaget till rekommendation. Genom ändringsförslaget görs 
en hänvisning till den sedan länge emotsedda rättsligt bindande rättsakten om 
miljöriskbedömning, i syfte att förbättra nuvarande praxis.
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Ändringsförslag 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Genomförandet av den 
riskbedömning som fastställs i bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG behöver 
förbättras, särskilt när det gäller de 
långsiktiga miljökonsekvenserna av 
genetiskt modifierade grödor och deras 
möjliga effekter på icke-målorganismer, 
särdragen hos de mottagande miljöerna 
och de geografiska områden där genetiskt 
modifierade grödor får odlas, de 
potentiella miljökonsekvenserna av 
förändrad användning av 
bekämpningsmedel på grund av 
herbicidtoleranta genetiskt modifierade 
grödor, direkta och indirekta effekter på 
lång sikt samt källor till vetenskaplig 
osäkerhet. Varje sådan förbättring och 
varje förändring i rättslig status för 
vägledningen för riskbedömning av 
genetiskt modifierade organismer ska 
föranleda ingående diskussioner och bör 
därför ske först efter en ordentlig översyn 
av direktiv 2001/18/EG.

Or. en

Motivering

En riskbedömning i enlighet med direktiv 2001/18/EG utgör en central princip i 
godkännandeförfarandet för genetiskt modifierade organismer. Varje förändring av denna 
princip, exempelvis när det gäller rättslig status eller funktion, bör föranleda ingående 
diskussioner och utgör därför en fråga som inte bör behandlas i detta ändringsförslag till 
direktivet, utan i stället i samband med en översyn av direktivet.

Ändringsförslag 44
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen



AM\1037402SV.doc 11/123 PE539.851v01-00

SV

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Försiktighetsprincipen bör alltid 
beaktas inom ramen för detta direktiv och 
vid genomförandet av det.

Or. en

Ändringsförslag 45
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Man bör beakta 
försiktighetsprincipen inom ramen för 
detta direktiv och i samband med dess 
genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 2b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2b) Det finns behov av att 
försiktighetsprincipen beaktas inom 
ramen för detta direktiv och vid 
genomförandet av det.

Or. en
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Motivering

Denna hänvisning till försiktighetsprincipen har redan tagits med i Europaparlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Eftersom företagen som tillverkar 
genmodifierade organismer är desamma 
som tillverkar läkemedel och 
bekämpningsmedel måste de offentliga 
myndigheterna ta hänsyn till oberoende 
studier i ämnet.

Or. pt

Ändringsförslag 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Kommissionen och medlemsstaterna
bör se till att rådets slutsatser av den 
4 december 2008 om genomförandet av de 
rättsliga krav som formuleras i bilaga II 
till direktiv 2001/18/EG tillämpas. I detta 
syfte bör kommissionen, senast ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande, inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett lagstiftningsförslag som syftar till att 
nämnda bilaga ska uppfylla 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhets nya riktlinjer för 
bedömning av riskerna med genetiskt 
modifierade organismer.
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Or. fr

Ändringsförslag 49
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 2b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2b) Med tanke på det rådande politiska 
läget, bland annat den nyvalde 
kommissionsordförandens åtagande att se 
över godkännandeförfarandet och det 
faktum att odling av genmodifierade 
organismer har blivit en så kontroversiell 
fråga inom EU, bör detta direktiv träda i 
kraft under förutsättning att 
beslutsprocessen för godkännande av 
genetiskt modifierade organismer i 
enlighet med direktiv 2001/18/EG och 
förordning (EG) nr 1829/2003 ses över, så 
att inga genetiskt modifierade organismer 
godkänns mot en majoritet av 
medlemsstaternas och 
Europaparlamentets vilja.

Or. en

Ändringsförslag 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 2b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2b) Användningen av teknik som varken 
testats eller bedömts av behöriga och 
oberoende myndigheter medför risker för 
folkhälsan. Det är nödvändigt att se till att 
oberoende studier i denna fråga 
genomförs samt att stärka investeringarna 
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i forskning för att fördjupa den 
vetenskapliga kunskapen om dessa 
genetiskt modifierade organismer och om 
följderna för deras användning samt 
offentliggöra resultaten av dessa studier 
och främja en debatt om detta.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Skäl 2b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2b) Bilaga II till direktiv 2001/18/EG bör 
förbättras genom att man tar med de 
riktlinjer som Efsa offentliggjorde i 
november 2010, med avseende på 
slutsatserna från rådet (miljö) av 
december 2008 om miljöbedömning av 
riskerna med genetiskt modifierade 
organismer.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att säkerställa stärkta utvärderingsprocesser i fråga om genetiskt 
modifierade organismer. Efsa har arbetat på att uppdatera riktlinjerna och offentliggjorde ett 
omarbetat dokument i november 2010. Kommissionen har emellertid fortfarande inte lagt 
fram något förslag i enlighet med vilket dessa bestämmelser ges ett normativt värde. Av denna 
anledning syftar detta ändringsförslag till att man ska ta med Efsas riktlinjer för 
miljöriskbedömning i bilaga II till direktiv 2001/18/EG för att därigenom i lagstiftningen ge 
konkret form åt den förbättrade centraliserade bedömningen i lagstiftningen.

Ändringsförslag 52
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Rådets ståndpunkt
Skäl 2c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2c) Hänsyn måste tas till den politiska 
kontexten och i synnerhet det politiska 
åtagande som kommissionens nyvalde 
ordförande gav uttryck för den 
15 juli 2014 om att snarast se över den 
nuvarande beslutsprocessen för genetiskt 
modifierade organismer. Inga genetiskt 
modifierade organismer ska godkännas 
mot en majoritet av demokratiskt valda 
regeringars och 
Europaparlamentsledamöters vilja.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 4 till förslaget till rekommendation och 
knyter särskilt an till Jean-Claude Junckers tal i kammaren.

Ändringsförslag 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 2c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2c) Att det krävs dyr teknik både för att få 
fram och för att odla genetiskt 
modifierade organismer, tillsammans med 
den omständigheten att det handlar om 
patenterat utsäde, gör denna odlingsform 
till en mångmiljonaffär som knappast 
handlar om livsmedelsförsörjning eller att 
bevara den biologiska mångfalden.

Or. pt
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Ändringsförslag 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 2d (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2d) Då stora ekonomiska grupper 
påtvingar odling av deras patenterade 
utsäden, som är mer resistenta och mer 
spridda, drabbar det miljontals människor 
i hela världen vars jordbruksverksamhet 
är beroende av utsäden som patenterats 
av dessa grupper, år efter år, och gör det 
omöjligt för dem att leva ett stabilt liv och 
försörja sig.

Or. pt

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Utöver godkännandet för utsläppande 
på marknaden måste genetiskt modifierade 
sorter också uppfylla kraven i unionsrätten 
om saluföring av utsäde och annat 
växtförökningsmaterial, särskilt enligt 
rådets direktiv 66/401/EEG1, 66/402/EEG2, 
68/193/EEG3, 98/56/EG4, 99/105/EG5, 
2002/53/EG6, 2002/54/EG7, 2002/55/EG8, 
2002/56/EG9 a, 2002/57/EG10 och 
2008/90/EG11. Av dessa direktiv innehåller 
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG 
bestämmelser som tillåter medlemsstaterna
att, under vissa noggrant angivna 
omständigheter, förbjuda användning av en 
sort inom hela eller delar av sina territorier 
eller att fastställa lämpliga villkor för att få 
odla en sort.

(3) Utöver godkännandet för utsläppande 
på marknaden måste genetiskt modifierade 
sorter också uppfylla kraven i unionsrätten 
om saluföring av utsäde och annat 
växtförökningsmaterial, särskilt enligt 
rådets direktiv 66/401/EEG1, 66/402/EEG2, 
98/56/EG4, 99/105/EG5, 2002/53/EG6, 
2002/54/EG7, 2002/55/EG8, 2002/56/EG9

a, 2002/57/EG10 och 2008/90/EG11. Av 
dessa direktiv innehåller direktiven 
2002/53/EG och 2002/55/EG bestämmelser 
som tillåter medlemsstaterna att, under 
vissa noggrant angivna omständigheter, 
förbjuda användning av en sort inom hela 
eller delar av sina territorier eller att 
fastställa lämpliga villkor för att få odla en 
sort.
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__________________ __________________
1 Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 
juni 1966 om saluföring av utsäde av
foderväxter (EGT P 125, 11.07.1966, s. 
2298).

1 Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 
juni 1966 om saluföring av utsäde av
foderväxter (EGT P 125, 11.07.1966, s. 
2298).

2 Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 
juni 1966 om saluföring av utsäde av
stråsäd (EGT P 125, 11.7.1966, s. 2309)

2 Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 
juni 1966 om saluföring av utsäde av
stråsäd (EGT P 125, 11.7.1966, s. 2309)

3 Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 
april 1968 om saluföring av vegetativt 
förökningsmaterial av vinstockar (EGT L
93, 17.4.1968, s. 15).
4 Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli
1998 om saluföring av förökningsmaterial
av prydnadsväxter (EGT L 226, 13.8.1998, 
s. 16).

4 Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli
1998 om saluföring av förökningsmaterial
av prydnadsväxter (EGT L 226, 13.8.1998, 
s. 16).

5 Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 
december 1999 om saluföring av 
skogsodlingsmaterial (EGT L 11, 15.1.200, 
s.17).

5 Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 
december 1999 om saluföring av 
skogsodlingsmaterial (EGT L 11, 15.1.200, 
s.17).

6 Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 
juni 2002 om den gemensamma sortlistan
för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 
20.7.2002, s.1).

6 Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 
juni 2002 om den gemensamma sortlistan
för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 
20.7.2002, s.1).

7 Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av betutsäde

(EGT L 193, 20.7.2002, s.12).

7 Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av betutsäde

(EGT L 193, 20.7.2002, s.12).

8 Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsäde av
köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s.33).

8 Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsäde av
köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s.33).

9 Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsädespotatis

(EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).

9 Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsädespotatis

(EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).
10 Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsäde av olje-
och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, 
s. 74).

10 Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 
juni 2002 om saluföring av utsäde av olje-
och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, 
s. 74).

11 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 
september 2008 om saluföring av 
fruktplantsförökningsmaterial och
fruktplantor avsedda för fruktproduktion 
(EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).

11 Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 
september 2008 om saluföring av 
fruktplantsförökningsmaterial och
fruktplantor avsedda för fruktproduktion 
(EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att skydda de specifika egenskaperna hos vinstockar och lokala produkter 
med ett stort mervärde.

Ändringsförslag 56
Lorenzo Fontana

Rådets ståndpunkt
Skäl 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får medlemsstaterna, i fråga om den sort 
som ska släppas ut på marknaden, inte
förbjuda, begränsa eller hindra dess fria 
omsättning inom deras territorier, utom 
under de förutsättningar som anges i 
unionsrätten.

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får medlemsstaterna, i fråga om den sort 
som ska släppas ut på marknaden, ändå
förbjuda, begränsa eller hindra dess fria 
omsättning inom deras territorier.

Or. it

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får medlemsstaterna, i fråga om den sort 
som ska släppas ut på marknaden, inte 

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får den medlemsstat som godkänt denna 
genetiskt modifierade organism för 
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förbjuda, begränsa eller hindra dess fria 
omsättning inom deras territorier, utom 
under de förutsättningar som anges i 
unionsrätten.

odling, i fråga om den sort som ska släppas 
ut på marknaden, inte förbjuda, begränsa 
eller hindra dess fria omsättning inom 
deras territorier, utom under de 
förutsättningar som anges i unionsrätten. 
Medlemsstater som inte har godkänt en 
genetiskt modifierad organism för odling 
får lov att förbjuda, begränsa eller hindra 
dess fria omsättning inom deras 
territorier.

Or. fr

Motivering

Medlemsstater som godkänner genetiskt modifierade organismer och odling av dessa bör ta 
ansvar för sitt val och fullfölja logiken bakom godkännandet. Det förefaller inte godtagbart 
att tillåta odling endast med hänsyn till ett lönsamhetsmål utan att samtidigt ta 
konsekvenserna i fråga om konsumtion och export, i synnerhet gentemot fattiga länder. 
Dessutom bör direktivets titel förtydligas och få praktiska konsekvenser, då medlemsstaternas 
verkliga frihet i frågan också består i att kunna hindra omsättning av en genetiskt modifierad 
organism som har blivit föremål för hinder vad gäller odling.

Ändringsförslag 58
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får medlemsstaterna, i fråga om den sort 
som ska släppas ut på marknaden, inte
förbjuda, begränsa eller hindra dess fria 
omsättning inom deras territorier, utom 
under de förutsättningar som anges i 
unionsrätten.

(4) När en genetiskt modifierad organism 
har godkänts för att få odlas i enlighet med 
unionslagstiftningen om genetiskt 
modifierade organismer och uppfyller 
kraven i unionsrätten om märkning av 
utsäde och annat växtförökningsmaterial 
får medlemsstaterna, i fråga om den sort 
som ska släppas ut på marknaden förbjuda 
eller begränsa dess förekomst inom deras 
territorier.

Or. fr
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Ändringsförslag 59
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att bevara den inre marknaden. Odling kan 
dock kräva mer flexibilitet i vissa fall, 
eftersom det är en fråga med en stark 
nationell, regional och lokal anknytning på 
grund av det nära sambandet med 
markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Denna flexibilitet bör inte 
inverka negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att bevara den inre marknaden. Odling kan 
dock kräva mer flexibilitet i vissa fall, 
eftersom det är en fråga med en stark 
nationell, regional och lokal anknytning på 
grund av det nära sambandet med 
markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Det är inte heller säkert att den 
harmoniserade miljö- och 
hälsoriskbedömningen tar hänsyn till alla 
eventuella effekter av odling av genetiskt 
modifierade organismer i olika regioner 
och lokala ekosystem. I enlighet med 
artikel 2.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) får medlemsstaterna 
anta rättsligt bindande akter som 
begränsar eller förbjuder den faktiska 
odlingen av genetiskt modifierade 
organismer eller grupper av genetiskt 
modifierade organismer fastställda 
utifrån gröda eller egenskaper eller av 
alla genetiskt modifierade organismer 
inom hela eller delar av sitt territorium 
efter att de har godkänts på EU-nivå.
Denna flexibilitet bör dock inte inverka 
negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.
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Or. en

Ändringsförslag 60
Françoise Grossetête

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av
genetiskt modifierade organismer är en
fråga som behandlas mer ingående på
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av
genetiskt modifierade organismer bör även
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att den inre marknaden ska kunna
upprätthållas. Odling kan dock kräva mer 
flexibilitet i vissa fall, eftersom det är en
fråga med en stark nationell, regional och
lokal anknytning på grund av det nära
sambandet med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och
landskap. Denna flexibilitet bör inte
inverka negativt på det gemensamma
godkännandeförfarandet, särskilt
utvärderingsprocessen.

(5) Erfarenheten har visat att odling av
genetiskt modifierade organismer är en
fråga som behandlas mer ingående på
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av
genetiskt modifierade organismer måste 
emellertid även fortsättningsvis regleras på 
unionsnivå för att den inre marknaden ska
kunna upprätthållas. Odling kan dock kräva
mer flexibilitet i vissa fall, eftersom det är
en fråga med en stark nationell, regional
och lokal anknytning på grund av det nära
sambandet med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och
landskap. Denna flexibilitet bör inte
inverka negativt på det gemensamma
godkännandeförfarandet, särskilt
utvärderingsprocessen, och bör inte 
undergräva den centrala roll som 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) spelar i detta 
förfarande.

Or. fr

Motivering

Godkännandeförfarandet och utvärderingsprocessen på EU-nivå bör skyddas så långt som 
möjligt för att man ska kunna undvika att denna lagstiftning blir ett prejudikat för att återföra 
annan unionslagstiftning till nationell nivå.

Ändringsförslag 61
Lynn Boylan
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för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att bevara den inre marknaden. Odling 
kan dock kräva mer flexibilitet i vissa fall, 
eftersom det är en fråga med en stark 
nationell, regional och lokal anknytning på 
grund av det nära sambandet med 
markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Denna flexibilitet bör inte 
inverka negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå. 
Odling kan dock kräva mer flexibilitet i 
vissa fall, eftersom det är en fråga med en 
stark nationell, regional och lokal 
anknytning på grund av det nära sambandet 
med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Denna flexibilitet bör inte 
inverka negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen. Det är inte heller 
säkert att den harmoniserade miljö- och 
hälsoriskbedömningen tar hänsyn till alla 
eventuella effekter av odling av genetiskt 
modifierade organismer i olika regioner 
och lokala ekosystem. I enlighet med 
artikel 2.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt har 
medlemsstaterna rätt till att rättsligt 
kunna godkänna faktisk odling av 
genetiskt modifierade organismer eller 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper eller av alla genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sitt territorium efter att de har 
godkänts på unionsnivå. Denna 
flexibilitet bör dock inte inverka negativt 
på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av
genetiskt modifierade organismer är en
fråga som behandlas mer ingående på
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av
genetiskt modifierade organismer bör även
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att den inre marknaden ska kunna
upprätthållas. Odling kan dock kräva mer 
flexibilitet i vissa fall, eftersom det är en
fråga med en stark nationell, regional och
lokal anknytning på grund av det nära
sambandet med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och
landskap. Denna flexibilitet bör inte
inverka negativt på det gemensamma
godkännandeförfarandet, särskilt
utvärderingsprocessen.

(5) Erfarenheten har visat att odling av
genetiskt modifierade organismer är en
fråga som behandlas mer ingående på
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av
genetiskt modifierade organismer, men
också bedömning av hälso- och miljörisker,
bör likväl även fortsättningsvis regleras på 
unionsnivå för att den inre marknaden ska
kunna upprätthållas, liksom en hög 
skyddsnivå avseende människors hälsa i 
enlighet med vad som föreskrivs i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Odling kan dock kräva mer 
flexibilitet i vissa fall, eftersom det är en
fråga med en stark nationell, regional och
lokal anknytning på grund av det nära
sambandet med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller
bevarande av livsmiljöer, ekosystem,
landskap och växters naturliga genotyper. 
Denna flexibilitet bör inte inverka negativt
på det gemensamma
godkännandeförfarandet, särskilt
utvärderingsprocessen, när denna 
genomförs enligt högsta tänkbara 
standarder och inbegriper bedömning av 
alla tänkbara hälsorisker samt alla 
tänkbara konsekvenser med anknytning 
till införandet av genetiskt modifierade 
organismer i naturen och miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att bevara den inre marknaden. Odling kan 
dock kräva mer flexibilitet i vissa fall, 
eftersom det är en fråga med en stark 
nationell, regional och lokal anknytning på 
grund av det nära sambandet med 
markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Denna flexibilitet bör inte 
inverka negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå, eftersom det finns olika 
vetenskapliga tolkningar och politiska 
riskbedömningar. Frågor som rör 
utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att bevara den inre marknaden. Odling kan 
dock kräva mer flexibilitet i vissa fall, 
eftersom det är en fråga med en stark 
nationell, regional och lokal anknytning på 
grund av det nära sambandet med 
markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Denna flexibilitet bör inte 
inverka negativt på det gemensamma 
godkännandeförfarandet, särskilt 
utvärderingsprocessen.

Or. en

Motivering

Förenligt med ändringsförslag 5 i förslaget till rekommendation.

Ändringsförslag 64
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 5a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5a) Man bör följaktligen förbättra det 
gemensamma harmoniserade 
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godkännandeförfarandet på EU-nivå så 
att detta inbegriper bedömning av 
hälso- och miljörisker inte bara inom hela 
EU:s territorium utan också på lokal nivå, 
genom analys av potentiella effekter för 
lokala ekosystem. Bara genom en 
heltäckande centraliserad och verkligt 
oberoende bedömning kan man garantera 
den höga säkerhetsnivå som föreskrivs i 
fördragen. Detta kräver att 
medlemsstaterna deltar i bedömningen för 
att garantera en mångfald av 
ståndpunkter och för att ge näring åt de 
vetenskapliga och etiska diskussionerna 
om de lokala specifika egenskaperna hos 
varje medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Lynn Boylan

Rådets ståndpunkt
Skäl 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(6) I syfte att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer har 
vissa medlemsstater utnyttjat 
skyddsklausulerna och nödåtgärderna 
enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG och 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003 
till följd av nya eller kompletterande 
uppgifter som, beroende på fallet, blivit 
tillgängliga efter det att medgivandet 
beviljades och som påverkar 
miljöriskbedömningen eller till följd av en 
ny bedömning av befintliga uppgifter. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 114.5 
och 114.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) där 
det föreskrivs att nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller 
arbetsmiljöskydd ska läggas fram. 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Beslutsprocessen har dessutom visat sig 
vara särskilt komplicerad när det gäller 
odling av genetiskt modifierade organismer 
eftersom man har tagit upp nationella 
problem som inte enbart avser frågor som 
rör genetiskt modifierade organismers 
inverkan på hälso- eller miljöskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(6) I syfte att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer har 
vissa medlemsstater utnyttjat 
skyddsklausulerna och nödåtgärderna 
enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG och 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003 
till följd av nya eller kompletterande 
uppgifter som, beroende på fallet, blivit 
tillgängliga efter det att medgivandet 
beviljades och som påverkar 
miljöriskbedömningen eller till följd av en 
ny bedömning av befintliga uppgifter. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 114.5 
och 114.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) där 
det föreskrivs att nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller 
arbetsmiljöskydd ska läggas fram. 
Beslutsprocessen har dessutom visat sig 
vara särskilt komplicerad när det gäller 
odling av genetiskt modifierade organismer 
eftersom man har tagit upp nationella 
problem som inte enbart avser frågor som 
rör genetiskt modifierade organismers 
inverkan på hälso- eller miljöskyddet.

(6) I syfte att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer har 
vissa medlemsstater utnyttjat 
skyddsklausulerna och nödåtgärderna 
enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG och 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003 
till följd av nya eller kompletterande 
uppgifter som, beroende på fallet, blivit 
tillgängliga efter det att medgivandet 
beviljades och som påverkar 
miljöriskbedömningen eller till följd av en 
ny bedömning av befintliga uppgifter. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 114.5 
och 114.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) där 
det föreskrivs att nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller 
arbetsmiljöskydd ska läggas fram. 
Beslutsprocessen har dessutom visat sig 
vara särskilt komplicerad när det gäller 
odling av genetiskt modifierade organismer 
eftersom man har tagit upp nationella 
problem som inte enbart avser frågor som 
rör genetiskt modifierade organismers 
inverkan på hälso- eller miljöskyddet. 
Dessa nationella problem åläggs 
anmälare/sökande som ovillkorligen 
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måste beakta desamma, utan att utöva 
något som helst tryck på medlemsstaterna 
i samband med deras framtida 
ansökningar om godkännande för odling 
på den europeiska marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(6) I syfte att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer har 
vissa medlemsstater utnyttjat 
skyddsklausulerna och nödåtgärderna 
enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG och 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003 
till följd av nya eller kompletterande 
uppgifter som, beroende på fallet, blivit 
tillgängliga efter det att medgivandet 
beviljades och som påverkar 
miljöriskbedömningen eller till följd av en 
ny bedömning av befintliga uppgifter. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 114.5 
och 114.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) där 
det föreskrivs att nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller 
arbetsmiljöskydd ska läggas fram.
Beslutsprocessen har dessutom visat sig 
vara särskilt komplicerad när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer eftersom man har tagit upp 
nationella problem som inte enbart avser 
frågor som rör genetiskt modifierade 
organismers inverkan på hälso- eller 
miljöskyddet.

(6) I syfte att begränsa eller förbjuda odling 
av genetiskt modifierade organismer har 
vissa medlemsstater utnyttjat 
skyddsklausulerna och nödåtgärderna 
enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG och 
artikel 34 i förordning (EG) nr 1829/2003 
till följd av nya eller kompletterande 
uppgifter som, beroende på fallet, blivit 
tillgängliga efter det att medgivandet 
beviljades och som påverkar 
miljöriskbedömningen eller till följd av en 
ny bedömning av befintliga uppgifter. 
Andra medlemsstater har utnyttjat 
anmälningsförfarandet enligt artikel 114.5 
och 114.6 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) där 
det föreskrivs att nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller 
arbetsmiljöskydd ska läggas fram.

Or. en
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Motivering

Kommissionen har aldrig kunnat vederlägga misstanken att ett av huvudsyftena med förslaget 
var att ”övertyga” medlemsstater som är kritiska mot genetiskt modifierade organismer att 
rösta ja (eller åtminstone lägga ned sin röst) vid beslut om godkännande av genetiskt 
modifierade organismer. För att inte ge näring åt sådana misstankar bör alla hänvisningar 
till en ”komplicerad beslutsprocess” undvikas.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 6a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(6a) En medlemsstat bör när som helst 
kunna upphäva ett godkännande 
beträffande odling av en genetiskt 
modifierad organism om den bedömer att 
odlingen i fråga skadar befolkningens 
välbefinnande och miljön i det berörda 
området, utan att behöva invänta 
vetenskapliga bevis för att produkten inte 
är oskadlig för människors hälsa och 
miljön. Detta upphävandebeslut ska 
kompletteras med ett skadestånd till de 
berörda producenterna, som står i 
proportion till den bedömda skadan.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till tanken om medlemsstaternas frihet i fråga om odling av genetiskt modifierade 
organismer bör man ge medlemsstaten möjlighet att ompröva ett tidigare beslut, i enlighet 
med försiktighetsprincipen och det nationella intresset.

Ändringsförslag 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Skäl 7
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad.

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter
inom sina territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden. Genom att 
ge medlemsstaterna denna möjlighet bör 
man kunna underlätta beslutsprocessen 
avseende genetiskt modifierade 
organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad, med avseende 
på artikel 114 i EUF-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Jan Huitema

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna 
därför rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en 
särskild genetiskt modifierad organism 
utesluts inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad.

(7) Det förefaller därför lämpligt att, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras, exempelvis 
för dem som vill använda grödor som 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet anser vara säkra,
medan man skapar större tydlighet för 
berörda parter när det gäller odling av 
genetiskt modifierade organismer i 
unionen. Detta direktiv bör därför bidra till 
en väl fungerande inre marknad.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna 
därför rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en 
särskild genetiskt modifierad organism 
utesluts inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter.
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. 
Konsumenternas, jordbrukarnas och de 
övriga aktörernas valfrihet bör samtidigt 
bevaras medan man skapar större 
tydlighet för berörda parter när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Detta direktiv bör 
därför bidra till en väl fungerande inre 
marknad.

(7) Mot denna bakgrund förefaller det 
därför lämpligt att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, ge medlemsstaterna 
större flexibilitet att besluta om de vill eller 
inte vill odla genetiskt modifierade grödor 
inom sina territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter
inom sitt territorium. Medlemsstaterna 
ska samarbeta med angränsande 
medlemsstater för att säkerställa ett 
tillräckligt informationsutbyte, i syfte att 
förhindra gränsöverskridande 
kontaminering med genetiskt modifierade 
organismer.

Or. en
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Motivering

Vi håller med om att genetiskt modifierade organismer kan orsaka gränsöverskridande 
kontaminering av grödor och den biologiska mångfalden. Därför bör medlemsstaterna 
samarbeta för att förhindra sådan kontaminering och utbyta information om möjlig odling av 
genetiskt modifierade organismer nära gränserna.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna 
därför rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en 
särskild genetiskt modifierad organism 
utesluts inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter.
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. 
Konsumenternas, jordbrukarnas och de 
övriga aktörernas valfrihet bör samtidigt 

(7) Mot denna bakgrund förefaller det 
därför lämpligt att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, ge medlemsstaterna 
större flexibilitet att besluta om de vill eller 
inte vill odla eller saluföra genetiskt 
modifierade grödor inom sina territorier i 
form av råvaror framställda av skördar 
eller produkter förädlade av 
livsmedelsindustrin, utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna är skyldiga att vidta med 
stöd av direktiv 2001/18/EG för att 
förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
inom deras territorium och i områden 
som gränsar till andra medlemsstater.
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bevaras medan man skapar större 
tydlighet för berörda parter när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Detta direktiv bör 
därför bidra till en väl fungerande inre 
marknad.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna ska med tillämpning av försiktighetsprincipen kunna vägra saluföring, och 
därmed import, av genetiskt modifierade organismer. Konsumenternas säkerhet måste gå före 
livsmedelsindustrins intressen.

Ändringsförslag 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget borde medlemsstaterna 
därför ha möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
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direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad.

direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter
inom deras territorium och i områden 
som gränsar till andra medlemsstater. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad genom en 
revidering av regelverket för märkning av 
livsmedel.

Or. it

Ändringsförslag 74
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter 
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 
genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
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riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad.

riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter. 
Genom att ge medlemsstaterna denna 
möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer. Konsumenternas, 
jordbrukarnas och de övriga aktörernas 
valfrihet bör samtidigt bevaras medan man 
skapar större tydlighet för berörda parter 
när det gäller odling av genetiskt 
modifierade organismer i unionen. Detta 
direktiv bör därför bidra till en väl 
fungerande inre marknad och samtidigt 
ständigt beakta försiktighetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att under 
godkännandeförfarandet och därefter
besluta att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
sina territorier, så att odling av en särskild 
genetiskt modifierad organism utesluts 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. Mot denna 
bakgrund förefaller det därför lämpligt att, 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ge 
medlemsstaterna större flexibilitet att 
besluta om de vill eller inte vill odla 

(7) I enlighet med artikel 2.2 i 
EUF-fördraget har medlemsstaterna därför 
rätt att få möjlighet att besluta att begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism inom sina territorier, 
så att odling av en särskild genetiskt 
modifierad organism utesluts inom hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium. Mot denna bakgrund förefaller 
det därför lämpligt att, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, ge medlemsstaterna 
absolut flexibilitet att besluta om de vill 
eller inte vill odla genetiskt modifierade 
grödor inom sina territorier och oberoende 
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genetiskt modifierade grödor inom sina 
territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, 
och oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter.
Genom att ge medlemsstaterna denna 

möjlighet bör man kunna underlätta 
beslutsprocessen avseende genetiskt 
modifierade organismer.
Konsumenternas, jordbrukarnas och de 
övriga aktörernas valfrihet bör samtidigt 
bevaras medan man skapar större 
tydlighet för berörda parter när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Detta direktiv bör 
därför bidra till en väl fungerande inre 
marknad.

av de åtgärder som medlemsstaterna är 
skyldiga att vidta med stöd av direktiv 
2001/18/EG för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter inom deras 
territorier och i områden som gränsar till 
andra medlemsstater. Anmälare/sökande 
är skyldiga att följa medlemsstaternas 
beslut att begränsa eller förbjuda odling 
av en genetiskt modifierad organism inom 
deras territorier, och deras 
anmälan/ansökan om tillstånd till odling 
får därefter inte gälla sådana 
medlemsstaters territorier. 

Or. fr

Ändringsförslag 76
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) På grundval av slutsatserna från 
rådets (miljö) möte den 4 december 2008 
bör kommissionen bedöma behovet av att 
fastställa tröskelvärden för märkning av 
tillfällig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionellt 
utsäde, vilka ska ligga på lägsta möjliga 
nivåer som är praktiskt genomförbara, 
proportionerliga och funktionella för alla 
ekonomiska aktörer. Kommissionen bör 
dessutom utvärdera om metoderna för 
provtagning och analys av förekomsten av 
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icke-godkända genetiskt modifierade 
organismer i låga halter i utsäde behöver 
harmoniseras och särskilt om en 
miniminivå för detektionsmetodernas 
kapacitet behöver fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 77
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör i egenskap av 
riskhanterare få anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av alla 
genetiskt modifierade organismer, av 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper eller av en viss genetiskt 
modifierad organism efter godkännande i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EG 
eller med förordning (EG) nr 1829/2003, 
eller under godkännande eller förnyat 
godkännande. Dessa bestämmelser bör 
vara i överensstämmelse med 
unionsrätten och vara motiverade av 
miljöskäl eller andra legitima faktorer, till 
exempel samhällsekonomiska 
konsekvenser, när dessa faktorer inte har 
behandlats inom ramen för det 
harmoniserade förfarande som fastställs i 
del C i direktiv 2001/18/EG och i 
förordning (EG) nr 1829/2003, eller i 
händelse av fortsatt vetenskaplig 
osäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 78
Alojz Peterle
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Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) För att odlingen av genetiskt 
modifierade organismer inte ska leda till 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer, särskilt i 
produkter som enligt unionens 
kvalitetssystem är ekologiska, krävs 
effektiva samexistensåtgärder. 
Medlemsstaterna bör därför, i enlighet 
med direktiv 2001/18/EG, vara tvungna 
att anta bestämmelser för sina territorier 
för att undvika sådan oavsiktlig 
förekomst. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt eventuell gränsöverskridande 
kontaminering från en medlemsstat eller 
region där odling får ske till en 
angränsande medlemsstat eller region där 
odling är förbjuden. Kommissionens 
rekommendation av den 13 juli 2010 ger 
medlemsstaterna vägledning 
i utvecklingen av nationella 
samexistensåtgärder, inbegripet i 
gränsområden.

Or. en

Motivering

Trots att en majoritet av Europas konsumenter inte vill ha genetiskt modifierade organismer i 
livsmedel (Eurobarometer, 2010) har EU fortfarande inte vidtagit några ordentliga åtgärder 
för att eliminera risken för kontaminering med genetiskt modifierade organismer i 
livsmedelskedjan (från produktion till konsumtion). Kostnaden för att utesluta genetiskt 
modifierade organismer från livsmedelskedjan genom särskiljande och förebyggande 
åtgärder, samt kostnaderna för provtagning, leder till allt större ekonomiska problem för 
producenter, bearbetningsföretag och andra berörda aktörer.

Ändringsförslag 79
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen
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Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör samarbeta med 
angränsande medlemsstater för att 
säkerställa ett tillräckligt 
informationsutbyte, för att 
samexistensåtgärderna i gränsområden 
ska fungera på ett ändamålsenligt sätt och 
för att förhindra gränsöverskridande 
spridning från en medlemsstat där odling 
av genetiskt modifierade organismer får 
ske till en angränsande medlemsstat där 
sådan är förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) För att odlingen av genetiskt 
modifierade organismer inte ska leda till 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
är det absolut nödvändigt med effektiva 
samexistensåtgärder. Medlemsstaterna 
bör därför, i enlighet med 
direktiv 2001/18/EG, ha rätt att anta 
bestämmelser för sina territorier för att 
undvika sådan oavsiktlig förekomst. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
eventuell gränsöverskridande 
kontaminering från en medlemsstat eller 
region där odling får ske till en 
angränsande medlemsstat eller region där 
odling är förbjuden. För att 
genomförandet av sådana bestämmelser 
ska bli konsekvent, inbegripet i 
gränsområden, bör medlemsstaterna följa 



PE539.851v01-00 40/123 AM\1037402SV.doc

SV

riktlinjerna i kommissionens 
rekommendation av den 13 juli 20101a.

__________________
1a Kommissionens rekommendation av 
den 13 juli 2010 om riktlinjer för 
utarbetandet av nationella 
samexistensåtgärder för att undvika 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
och ekologiska grödor (EUT C 200, 
22.7.2010, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) För att säkerställa att odling av 
genetiskt modifierade organismer inte 
leder till en oavsiktlig förekomst av 
genetiskt modifierade organismer i andra 
produkter krävs det effektiva 
bestämmelser om samexistens, förutsatt 
att dessa inte visar sig strida mot andra 
metoder som godkänts eller uppmuntrats 
på särskilda villkor i medlemsstaten. Det 
är därför lämpligt att i enlighet med 
direktiv 2001/18/EG kräva att 
medlemsstaterna antar effektiva 
bestämmelser på det egna territoriet för 
att undvika sådan oavsiktlig förekomst. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
eventuell gränsöverskridande förorening
som kommer från en viss medlemsstat 
eller region där sådan odling är godkänd 
och som kan påverka en angränsande 
medlemsstat eller region där sådan odling 
är förbjuden. Kommissionens 
rekommendation av den 13 juli 2010 
innehåller riktlinjer för hur 
medlemsstaterna kan utarbeta nationella 
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bestämmelser om samexistens, bland 
annat i gränsområden1a.

__________________
1a Kommissionens rekommendation av 
den 13 juli 2010 om riktlinjer för 
utarbetandet av nationella 
samexistensåtgärder för att undvika 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
och ekologiska grödor (EUT C 200, 
22.7.2010, s. 1).

Or. it

Ändringsförslag 82
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) Om en anmälare/sökande inlämnar 
en ansökan om tillstånd att odla en 
genetiskt modifierad organism inom 
EU:s territorium får ansökan inte gälla 
en medlemsstats territorium om 
medlemsstaten har beslutat att begränsa 
eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sitt 
territorium. I motsatt fall ska 
anmälarens/sökandens ansökan 
automatiskt avslås av kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) Det faktum att medlemsstaterna får 
större flexibilitet ska inte på något sätt 
påverka medlemsstaternas ståndpunkt i 
beslut om att godkänna genetiskt 
modifierade organismer. 
Konsumenternas, jordbrukarnas och de 
övriga aktörernas valfrihet bör samtidigt 
bevaras medan man skapar större 
tydlighet för berörda parter när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Detta direktiv är 
därför förenligt med en väl fungerande 
inre marknad.

Or. en

Motivering

Detta baseras på ändringsförslag 9 i förslaget till rekommendation. Kommissionen förnekar 
alltid att ett av förslagets huvudsyfte skulle vara att ”övertyga” kritiska medlemsstater att 
rösta för (eller åtminstone avstå från att rösta i) beslut som godkänner genetiskt modifierade 
organismer. Detta bör därför klargöras tydligt i direktivet.

Ändringsförslag 84
Alojz Peterle

Rådets ståndpunkt
Skäl 7b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7b) De flesta medlemsstater har inte 
genomfört några åtgärder för att skydda 
konventionella och ekologiska jordbruk 
från att kontamineras av genetiskt 
modifierade organismer, och i de fall det 
finns några åtgärder är de sällan 
tillräckligt effektiva för att skydda 
jordbrukarna från detta. Medlemsstater 
som inte förbjuder odling av genetiskt 
modifierade grödor bör tvingas anta 
åtgärder för att skydda konventionella och 
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ekologiska jordbruk från att 
kontamineras och att utforma 
bestämmelser om skadeståndsansvar där 
den stora kostnaden för kontaminerade 
jordbruk läggs på dem som tillverkar 
genetiskt modifierade organismer snarare 
än på de konventionella och ekologiska 
jordbrukarna.

Or. en

Motivering

Trots att en majoritet av konsumenterna i EU inte vill ha genetiskt modifierade organismer i 
livsmedel (Eurobarometer, 2010) har EU fortfarande inte vidtagit några ordentliga åtgärder 
för att eliminera risken för kontaminering med genetiskt modifierade organismer i 
livsmedelskedjan (från produktion till konsumtion). Kostnaden för att utesluta genetiskt 
modifierade organismer från livsmedelskedjan genom särskiljande och förebyggande 
åtgärder, samt kostnaderna för provtagning, leder till allt större ekonomiska problem för 
producenter, bearbetningsföretag och andra berörda aktörer.

Ändringsförslag 85
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för 
anmälaren/sökanden lägger fram dess 
krav på att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EC 
eller i enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. 
Kommissionen bör underlätta förfarandet 
genom att utan dröjsmål lägga fram 

utgår
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medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 
på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för 
anmälaren/sökanden lägger fram dess 
krav på att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EC 
eller i enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. 
Kommissionen bör underlätta förfarandet 
genom att utan dröjsmål lägga fram 
medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Alojz Peterle

Rådets ståndpunkt
Skäl 8
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för 
anmälaren/sökanden lägger fram dess 
krav på att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för den
anmälan/ansökan som lämnats in i enlighet 
med del C i direktiv 2001/18/EC eller i 
enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma inom 
hela eller delar av den medlemsstatens 
territorium. Kommissionen bör underlätta 
förfarandet genom att utan dröjsmål 
lägga fram medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 
på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen anpassar det geografiska 
tillämpningsområdet för en 
anmälan/ansökan som lämnats in i enlighet 
med del C i direktiv 2001/18/EC eller i 
enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma inom 
hela eller delar av den medlemsstatens 
territorium.

Or. en

Motivering

I EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 179/2002 fastställs gemensamma principer och 
skyldigheter, medlen för att tillhandahålla en solid vetenskaplig grund, en effektiv 
organisation och förfaranden för att stödja beslutsfattandet i frågor som gäller livsmedels-
och fodersäkerhet. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan Efsa, som ansvarar för 
riskbedömningarna, kommissionen och medlemsstaterna. Anmälaren/sökanden ska inte ges 
någon formell roll i riskbedömningsskedet. I detta direktiv och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 fastställs anmälarens/sökandens roll i enlighet med EU:s livsmedelslagstiftning 
genomförs.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att (8) En medlemsstat får, under förfarandet 
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under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för anmälaren/sökanden 
lägger fram dess krav på att anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i enlighet 
med del C i direktiv 2001/18/EC eller i 
enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. 
Kommissionen bör underlätta förfarandet 
genom att utan dröjsmål lägga fram 
medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 
på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism, meddela 
kommissionen att den inte kommer att 
tillåta odling av den genetiskt modifierade 
organismen på hela eller delar av sitt 
territorium. I sådant fall får
anmälaren/sökanden begära att 
kommissionen eller det behöriga organet 
anpassar det geografiska 
tillämpningsområdet i enlighet med detta
för den anmälan/ansökan som lämnats in i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EC 
eller i enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003. 
Kommissionen bör utan dröjsmål
informera den berörda medlemsstaten och 
övriga medlemsstater om 
anmälarens/sökandens begäran.

Or. en

Ändringsförslag 89
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för anmälaren/sökanden 
lägger fram dess krav på att anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EC 
eller i enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. 
Kommissionen bör underlätta förfarandet 
genom att utan dröjsmål lägga fram 
medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 

(8) Före förfarandet för godkännande av 
en viss genetiskt modifierad organism 
måste anmälaren/sökanden alltid begära 
tillstånd från de 28 medlemsstaterna 
innan deras territorium tas med i ansökan. 
Utan uttryckligt samtycke från en 
medlemsstat får anmälarens/sökandens 
ansökan inte gälla denna medlemsstats 
territorium.
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på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för anmälaren/sökanden 
lägger fram dess krav på att anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i enlighet 
med del C i direktiv 2001/18/EC eller i 
enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma inom 
hela eller delar av den medlemsstatens 
territorium. Kommissionen bör underlätta 
förfarandet genom att utan dröjsmål 
lägga fram medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 
på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för anmälaren/sökanden 
lägger fram dess krav på att anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i enlighet 
med del C i direktiv 2001/18/EC eller i 
enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma inom 
hela eller delar av den medlemsstatens 
territorium. Kommissionen bör utan 
dröjsmål informera den berörda 
medlemsstaten och övriga medlemsstater 
om anmälarens/sökandens begäran.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 8



PE539.851v01-00 48/123 AM\1037402SV.doc

SV

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
under förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism begära 
att kommissionen för 
anmälaren/sökanden lägger fram dess 
krav på att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för den 
anmälan/ansökan som lämnats in i 
enlighet med del C i direktiv 2001/18/EC 
eller i enlighet med artiklarna 5 och 17 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och som 
innebär att odling inte får förekomma 
inom hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium. 
Kommissionen bör underlätta förfarandet 
genom att utan dröjsmål lägga fram 
medlemsstatens begäran för 
anmälaren/sökanden och denne bör svara 
på den begäran inom en fastställd 
tidsfrist.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag på grund av att fas 1 utgår.

Ändringsförslag 92
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran inom en 
fastställd tidsfrist från det att 

utgår
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kommissionen har överlämnat den 
begäran. Om anmälaren/sökanden 
motsätter sig begäran bör 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Anmälarens/sökandens vägran att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan bör dock inte påverka 
kommissionens befogenheter enligt artikel 
19 i direktiv 2001/18/EG eller i 
förekommande fall artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 att vid 
behov göra en sådan anpassning på 
grundval av den miljöriskbedömning som 
utförs av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 93
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran inom en 
fastställd tidsfrist från det att 
kommissionen har överlämnat den 
begäran. Om anmälaren/sökanden 
motsätter sig begäran bör 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Anmälarens/sökandens vägran att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan bör dock inte påverka 
kommissionens befogenheter enligt artikel 

utgår
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19 i direktiv 2001/18/EG eller i 
förekommande fall artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 att vid 
behov göra en sådan anpassning på 
grundval av den miljöriskbedömning som 
utförs av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 94
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran inom en 
fastställd tidsfrist från det att 
kommissionen har överlämnat den 
begäran. Om anmälaren/sökanden 
motsätter sig begäran bör 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Anmälarens/sökandens vägran att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan bör dock inte påverka 
kommissionens befogenheter enligt artikel 
19 i direktiv 2001/18/EG eller i 
förekommande fall artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 att vid 
behov göra en sådan anpassning på 
grundval av den miljöriskbedömning som 
utförs av Europeiska myndigheten för 

utgår
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livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

Or. en

Motivering

Ändringsförslag på grund av att fas 1 utgår.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran inom en fastställd 
tidsfrist från det att kommissionen har 
överlämnat den begäran. Om
anmälaren/sökanden motsätter sig
begäran bör anmälaren/sökanden anmäla 
detta till kommissionen och 
medlemsstaterna. Anmälarens/sökandens 
vägran att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan bör dock inte påverka 
kommissionens befogenheter enligt artikel 
19 i direktiv 2001/18/EG eller i 
förekommande fall artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 att vid 
behov göra en sådan anpassning på 
grundval av den miljöriskbedömning som 
utförs av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om kommissionen eller 
det behöriga organet inte avslår 
anmälarens/sökandens begäran inom en 
fastställd tidsfrist från det att den har 
överlämnats. Om kommissionen eller det 
behöriga organet avvisar begäran bör den 
eller det anmäla detta beslut till 
anmälaren/sökanden, berörd medlemsstat 
och övriga medlemsstater. Kommissionen 
behåller sina befogenheter enligt artikel 19 
i direktiv 2001/18/EG eller i 
förekommande fall artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 att vid 
behov göra en sådan anpassning på 
grundval av den miljöriskbedömning som 
utförs av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

Or. en
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Ändringsförslag 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets ståndpunkt
Skäl 9

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9) Det geografiska tillämpningsområdet 
för anmälan/ansökan bör anpassas i 
enlighet med detta om
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran inom en 
fastställd tidsfrist från det att 
kommissionen har överlämnat den
begäran. Om anmälaren/sökanden 
motsätter sig begäran bör 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Anmälarens/sökandens vägran att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
bör dock inte påverka kommissionens 
befogenheter enligt artikel 19 i direktiv 
2001/18/EG eller i förekommande fall 
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) nr 
1829/2003 att vid behov göra en sådan 
anpassning på grundval av den 
miljöriskbedömning som utförs av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten).

(9) Anmälaren/sökanden ska rätta sig efter 
medlemsstaternas självständiga beslut och 
inte senare framställa någon begäran som 
avser territorierna i medlemsstater som 
uttryckligen eller underförstått har 
beslutat att begränsa eller förbjuda 
genetiskt modifierade organismer inom 
sina territorier. Det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
bör alltså begränsas till territorierna i 
medlemsstater som uttryckligen och 
offentligt har tillåtit odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier. Påtryckningar mot 
medlemsstater ska förbjudas och bör bli 
föremål för lämpliga ekonomiska 
sanktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Skäl 9a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaternas begränsningar av 
eller förbud mot odling av genetiskt 
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modifierade organismer får inte hindra 
bioteknisk forskning, förutsatt att alla 
nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med sådan verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. 
direktiv 2001/18/EG och förordning (EG) 
nr 1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. 
direktiv 2001/18/EG och förordning (EG) 
nr 1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter och samexistens. 
Dessa skäl får åberopas enskilt eller 
i kombination med varandra, beroende på 
de särskilda förhållandena i den 
medlemsstat, den region eller det område 
där dessa bestämmelser kommer att 
tillämpas.

Or. de
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Ändringsförslag 99
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra, strikt vetenskapliga, 
skäl än de som bedömts i enlighet med de 
harmoniserade unionsbestämmelser, dvs. 
direktiv 2001/18/EG och förordning (EG) 
nr 1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 100
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Skäl 10
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser som redan innehåller 
förfaranden med hänsyn till de risker som 
odling av en viss genetiskt modifierad 
organism kan innebära för folkhälsan 
och miljön, dvs. direktiv 2001/18/EG och 
förordning (EG) nr 1829/2003, som är 
förenliga med unionsrätten. Dessa skäl kan 
avse miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska 
mål eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 101
Alojz Peterle

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 

(10) En medlemsstat ska alltid ha 
möjlighet att agera riskhanterare och anta 
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anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

motiverade bestämmelser som begränsar 
eller förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställda utifrån gröda eller egenskaper 
eller av alla genetiskt modifierade 
organismer efter att de har godkänts inom 
hela eller delar av medlemsstatens
territorium, av skäl med hänsyn till 
allmänintresset som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra legitima faktorer som
samhällsekonomiska konsekvenser, i de 
fall dessa faktorer inte har behandlats 
inom ramen för det harmoniserade 
förfarande som fastställs i del C i 
direktiv 2001/18/EG eller i händelse av 
fortsatt vetenskaplig osäkerhet. 
Bestämmelserna bör vara vederbörligen 
motiverade av vetenskapliga skäl eller av 
skäl som rör andra legitima faktorer som 
kan uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

Or. en

Motivering

I EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 fastställs gemensamma principer och 
skyldigheter, medlen för att tillhandahålla en stark vetenskaplig grund, en effektiv 
organisation och förfaranden för att stödja beslutsfattandet i frågor som gäller 
livsmedels- och fodersäkerhet. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan Efsa, som 
ansvarar för riskbedömningarna, kommissionen och medlemsstaterna. Anmälaren/sökanden 
bör inte ges någon formell roll i riskbedömningsskedet.

Ändringsförslag 102
Nicola Caputo
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Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

(10) Medlemsstater som agerar 
riskhanterare bör ges möjlighet/tillåtelse
att anta bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer eller av 
alla genetiskt modifierade organismer
inom hela eller delar av sitt territorium, på 
grund av deras miljöpåverkan eller andra 
legitima faktorer som 
samhälls-ekonomiska konsekvenser, i de 
fall dessa faktorer inte har behandlats 
inom ramen för det harmoniserade 
förfarande som fastställs i del C i 
direktiv 2001/18/EG och förordning (EU) 
nr 1829/2003 eller i händelse av fortsatt 
vetenskaplig osäkerhet. Dessa 
bestämmelser ska vara förenliga med 
unionsrätten. 

Or. en

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 

(10) När anmälaren/sökanden väljer att 
inte utnyttja möjligheten att begära att det 
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anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
avseende en genetiskt modifierad organism
på begäran av en medlemsstat, bör den 
medlemsstaten ges möjlighet att anta 
motiverade bestämmelser som begränsar 
eller förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

geografiska tillämpningsområdet 
begränsas för en viss genetiskt modifierad 
organism, bör den medlemsstaten 
översända kommissionen de motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium, av de skäl som
anges i artikel 26b.3 i detta direktiv och 
som är förenliga med unionsrätten. Dessa 
skäl kan avse miljöpolitiska eller 
jordbrukspolitiska mål eller andra 
tvingande skäl såsom fysisk planering, 
markanvändning, socioekonomiska 
effekter, samexistens och allmän ordning. 
Dessa skäl får åberopas enskilt eller 
i kombination med varandra, beroende på 
de särskilda förhållandena i den 
medlemsstat, den region eller det område 
där dessa bestämmelser kommer att 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 104
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 

(10) Därutöver bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att agera riskhanterare och anta 
motiverade bestämmelser som begränsar 
eller förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställd utifrån gröda eller egenskaper 
eller av alla genetiskt modifierade 
organismer efter att de har godkänts inom 
hela eller delar av medlemsstatens
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modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

territorium, av andra skäl med hänsyn till 
allmänintresset än de som bedömts i 
enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, och som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra legitima faktorer som 
samhällsekonomiska konsekvenser, i de 
fall dessa faktorer inte har behandlats 
inom ramen för det harmoniserade 
förfarande som fastställs i del C i 
direktiv 2001/18/EG eller i händelse av 
fortsatt vetenskaplig osäkerhet. 
Åtgärderna bör vara vederbörligen 
motiverade av vetenskapliga skäl eller av 
skäl som rör andra legitima faktorer som 
kan uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 105
Paul Brannen

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
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modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
som grundas på empiriska bevis, eller 
andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

Or. en

Motivering

Detta är en konsekvens av den ändrade artikel 26b.3.

Ändringsförslag 106
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan
avseende en genetiskt modifierad 
organism på begäran av en medlemsstat, 
bör den medlemsstaten ges möjlighet att 
anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen efter att 
den har godkänts inom hela eller delar av 

(10) Utan att påverka möjligheten för en 
medlemsstat att begära en anpassning av
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan bör en medlemsstat ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställd utifrån gröda eller egenskaper 
eller av alla genetiskt modifierade 
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sitt territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

organismer, efter att de har godkänts inom 
hela eller delar av medlemsstatens
territorium, av skäl med hänsyn till 
allmänintresset som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra legitima faktorer som 
samhällsekonomiska konsekvenser, i de 
fall dessa faktorer inte har behandlats 
inom ramen för det harmoniserade 
förfarande som fastställs i del C i 
direktiv 2001/18/EG eller i händelse av 
fortsatt vetenskaplig osäkerhet. Dessa skäl 
får åberopas enskilt eller i kombination 
med varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan
avseende en genetiskt modifierad 
organism på begäran av en medlemsstat, 
bör den medlemsstaten ges möjlighet att 
anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den
genetiskt modifierade organismen efter att 
den har godkänts inom hela eller delar av 
sitt territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 

(10) Utan att detta påverkar möjligheten 
för en medlemsstat att begära en 
anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för en 
anmälan/ansökan bör det alltid finnas en 
möjlighet för en medlemsstat att agera i 
egenskap av ansvarig för riskhanteringen 
och anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av en
genetiskt modifierad organism eller en 
grupp av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån växtsort 
eller egenskaper, eller av samtliga 
genetiskt modifierade organismer, på 
grundval av skäl som avser 
allmänintresset och som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
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miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra legitima skäl såsom
socioekonomiska konsekvenser, om dessa 
faktorer inte har beaktats inom ramen för 
det harmoniserade förfarande som avses i 
del C i direktiv 2001/18/EG, eller fortsatt 
vetenskaplig osäkerhet. Bestämmelserna i 
fråga bör motiveras på vederbörligt sätt 
på grundval av vetenskapliga skäl eller 
skäl som grundas på hälsomässiga, 
ekonomiska, sociala och etiska faktorer 
som skulle kunna orsakas av avsiktlig 
utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

Or. it

Ändringsförslag 108
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska tillämpnings-
området för anmälan/ansökan avseende 
en genetiskt modifierad organism på 
begäran av en medlemsstat, bör den 
medlemsstaten ges möjlighet att anta 
motiverade bestämmelser som begränsar 
eller förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 

(10) En medlemsstat bör ges möjlighet att 
anta bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium. Dessa bestämmelser, som 
medlemsstaterna får vidta efter eget 
gottfinnande, kan grundas på 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller varje annat tvingande skäl såsom 
fysisk planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning.
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1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens och 
allmän ordning. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Därutöver, och endast när 
anmälaren/sökanden har vägrat att 
anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan avseende en genetiskt 
modifierad organism på begäran av en 
medlemsstat, bör den medlemsstaten ges 
möjlighet att anta motiverade 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen efter att den har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av andra skäl än de som 
bedömts i enlighet med de harmoniserade 
unionsbestämmelser, dvs. direktiv 
2001/18/EG och förordning (EG) nr 
1829/2003, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 

(10) Medlemsstater ska alltid ha möjlighet 
att agera riskhanterare och anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer, eller 
alla genetiskt modifierade organismer 
inom hela eller delar av sitt territorium, av
skäl som kan avse miljöpolitiska eller 
jordbrukspolitiska mål eller andra 
legitima faktorer som kan uppstå till följd 
av avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer såsom 
samhällsekonomiska konsekvenser, 
samexistens eller fortsatt vetenskaplig 
osäkerhet. Dessa skäl får åberopas enskilt 
eller i kombination med varandra.
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eller andra tvingande skäl såsom fysisk 
planering, markanvändning, 
socioekonomiska effekter, samexistens 
och allmän ordning. Dessa skäl får 
åberopas enskilt eller i kombination med 
varandra, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser kommer att tillämpas.

Or. en

Motivering

Detta baseras på ändringsförslag 11 i förslaget till rekommendation, men hänvisningen till 
”fas 1” utgår och exemplen stärks. I det ursprungliga förslaget hade till och med 
kommissionen tillåtit regeringar att förbjuda vissa eller alla genetiskt modifierade 
organismer. Rådet följde varken kommissionens eller parlamentets ståndpunkt vid första 
behandlingen. 

Ändringsförslag 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Skäl 10a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10a) Med hänsyn till att den senaste 
studien där konsekvenserna av 
användningen av produkter ur säkerhets-
och livsmedelssynpunkt är från 2001 och 
att de senast studierna om den 
socioekonomiska betydelsen och 
betydelsen för djurens hälsa är från 
2011/2012, måste ytterligare studier om 
dessa produkters påverkan på miljön och 
människors och djurs hälsa främjas och 
stödjas.

Or. pt

Ändringsförslag 111
Nicola Caputo
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Rådets ståndpunkt
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11) Den skyddsnivå̊ för människors eller 
djurs hälsa och miljön som valts i unionen 
möjliggör en enhetlig vetenskaplig 
bedömning i hela unionen, och detta 
direktiv bör inte ändra på denna situation. 
För att undvika att de befogenheter som 
beviljas riskbedömare och riskhanterare i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som avser 
miljöpolitiska mål som inte står i strid 
med bedömningen av riskerna för hälsa 
och miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003, såsom bevarande av vissa 
typer av särdrag i naturen och landskapet, 
vissa livsmiljöer och ekosystem samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster.

(11) Ingen medlemsstat kan avvika från 
den skyddsnivå̊ för människors eller djurs 
hälsa och miljön som valts i unionen och 
denna regel bör upprätthållas. För att 
undvika att de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som avser 
miljöpåverkan och kompletterar
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i direktiv 
2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003.

Or. en

Ändringsförslag 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11) Den skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och miljön som valts i unionen
möjliggör en enhetlig vetenskaplig 
bedömning i hela unionen, och detta 
direktiv bör inte ändra på denna situation. 
För att undvika att de befogenheter som 
beviljas riskbedömare och riskhanterare i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 

(11) En medlemsstat får inte avvika från
den skyddsnivå för människors eller djurs 
hälsa och miljön som valts i unionen och 
denna princip bör följas. För att undvika 
att de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som beaktar
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enbart åberopa skäl som avser
miljöpolitiska mål som inte står i strid med
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003, såsom bevarande av vissa 
typer av särdrag i naturen och landskapet, 
vissa livsmiljöer och ekosystem samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster.

miljöpolitiska mål som kompletterar
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003.

Or. it

Ändringsförslag 113
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11) Den skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och miljön som valts i unionen 
möjliggör en enhetlig vetenskaplig 
bedömning i hela unionen, och detta 
direktiv bör inte ändra på denna situation. 
För att undvika att de befogenheter som 
beviljas riskbedömare och riskhanterare i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som avser 
miljöpolitiska mål som inte står i strid med
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003, såsom bevarande av vissa 
typer av särdrag i naturen och landskapet, 
vissa livsmiljöer och ekosystem samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster.

(11) Europeiska unionen måste garantera 
en hög skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och miljön med hjälp av en
seriös och enhetlig vetenskaplig 
bedömning som är helt opartisk och av 
kvalitet i hela unionen, och detta direktiv 
bör inte ändra på denna situation. För att 
undvika att de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i direktiv 
2001/18/EG och i förordning (EG) nr 
1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som avser 
miljöpolitiska mål som kompletterar
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i 
direktiv 2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003, såsom bevarande av vissa 
typer av särdrag i naturen och landskapet, 
vissa livsmiljöer och ekosystem samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster.

Or. fr
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Ändringsförslag 114
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör också tillåtas 
genomföra sina åtgärder på grund av 
samhällsekonomiska konsekvenser. Dessa 
kan vara att det är omöjligt eller väldigt 
dyrt att vidta samexistensåtgärder, att det 
är omöjlighet att tillämpa 
samexistensåtgärder på grund av 
specifika geografiska förhållanden, 
exempelvis små öar eller bergsområden, 
att det finns ett behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald eller ett 
behov av att trygga utsädets renhet.

Or. en

Motivering

Detta baseras på föredragandens ändringsförslag 14 och innebär att en inledande mening 
läggs till.

Ändringsförslag 115
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör ha tillåtelse att 
grunda åtgärder som begränsar eller 
förbjuder odling av genetiskt modifierade 
organismer eller grupper av genetiskt 
modifierade organismer fastställda 
utifrån gröda eller egenskap eller av alla 
genetiskt modifierade organismer på 
vederbörligen motiverade skäl som avser 
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miljöpåverkan. Skälen kan avse 
förebyggande av resistens mot 
bekämpningsmedel hos ogräs eller 
skadedjur, en genetiskt modifierad arts 
invasiva egenskaper eller motståndskraft, 
risken för korsning med odlade eller vilda 
växter, förebyggande av negativ inverkan
på den lokala miljön till följd av 
förändrade jordbruksmetoder i samband 
med odling av genetiskt modifierade 
organismer, bevarande och utveckling av 
jordbruksmetoder som har större potential 
att förena produktion med hållbara 
ekosystem, bevarande av den lokala 
biologiska mångfalden inbegripet vissa 
livsmiljöer och ekosystem eller vissa typer 
av särdrag i naturen och landskapet eller 
avsaknad av eller brist på lämpliga data 
om eventuell negativ inverkan på en 
medlemsstats lokala eller regionala miljö 
inbegripet den biologiska mångfalden vid 
utsättning av genetiskt modifierade 
organismer.

Or. en

Ändringsförslag 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör tillåtas grunda 
bestämmelser avsedda att begränsa eller 
förbjuda odling av genetiskt modifierade 
organismer av vederbörligen motiverade 
skäl som avser miljöpåverkan och respekt 
för traditionella jordbruksmetoder eller 
skäl som avser riskhanteringen. Skälen 
kan avse förebyggande av 
herbicidrestistens hos främmande växter 
eller skadliga organismer, invasivitet eller 
persistens hos en genetiskt modifierad 
växtsort eller möjligheten till korsning 
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med odlade eller vilda växtsorter som 
förekommer inom territoriet, 
förebyggandet av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön på grund av 
ändrade jordbruksmetoder i samband med 
odling av genetiskt modifierade 
organismer, bevarande och utveckling av 
jordbruksmetoder som erbjuder bättre 
möjligheter att kombinera ekosystemens 
produktion och hållbarhet, bevarande av 
den lokala biologiska mångfalden, bland 
annat vissa livsmiljöer och ekosystem, 
eller vissa typer av egenskaper hos natur 
och landskap, frånvaron av lämpliga 
uppgifter om de potentiellt negativa 
konsekvenserna för den lokala eller 
regionala miljön i en viss medlemsstat av 
utsättandet av genetiskt modifierade 
organismer, bland annat i samband med 
den biologiska mångfalden, eller 
ofullständighet när det gäller sådana 
uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 117
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 11b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11b) De skäl som är förbundna med 
socioekonomiska effekter får bland annat 
avse att samexistensåtgärder är praktiskt 
ogenomförbara eller medför höga 
kostnader eller är omöjliga att tillämpa på 
grund av specifika geografiska 
förhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 11b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11b) Bland skälen i samband med de 
socioekonomiska återverkningarna kan 
även nämnas omöjligheten av eller de 
höga kostnaderna för att tillämpa 
samexistensbestämmelser eller 
omöjligheten att införa sådana 
bestämmelser på grund av specifika 
geografiska förhållanden, bland annat 
små öar eller bergsområden, behovet av 
att skydda jordbruksproduktionens 
mångfald eller nödvändigheten av att 
säkra utsädets renhet, tillgången på 
växtförökningsmaterial samt bevarandet 
av konventionella och ekologiska 
produktionsmetoder inom jordbruket.

Or. it

Ändringsförslag 119
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 11c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11c) Medlemsstaterna bör ha tillåtelse att 
grunda bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av genetiskt modifierade 
organismer eller grupper av genetiskt 
modifierade organismer fastställda 
utifrån gröda eller egenskap eller av alla 
genetiskt modifierade organismer också 
på andra skäl som kan avse 
markanvändning och fysisk planering 
eller andra legitima faktorer.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Rådets ståndpunkt
Skäl 11c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11c) Medlemsstaterna bör dessutom ha 
tillåtelse att grunda bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av 
genetiskt modifierade organismer även på 
andra skäl, som kan avse 
markanvändning, fysisk planering eller 
andra legitima faktorer som 
kulturtraditioner.

Or. it

Ändringsförslag 121
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör också kunna 
grunda de beslut som de antar enligt 
direktiv 2001/18/EG på skäl som rör de 
socioekonomiska effekter som kan uppstå 
inom den berörda medlemsstatens 
territorium till följd av odling av en 
genetiskt modifierad organism. Även om 
samexistensåtgärder har tagits upp i 
kommissionens rekommendation från den 
13 juli 20101 bör medlemsstaterna också 
ha möjlighet att anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av 
godkända genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av deras 
territorier enligt detta direktiv. Dessa skäl 
kan avse det faktum att det är praktiskt 
ogenomförbart eller omöjligt att tillämpa 

(12) Medlemsstaternas beslut att begränsa 
eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer bör också kunna 
grundas på skäl som rör de 
socioekonomiska effekter som kan uppstå 
inom den berörda medlemsstatens 
territorium till följd av odling av en 
genetiskt modifierad organism. Dessa skäl 
kan bland annat avse det faktum att det är 
praktiskt ogenomförbart eller omöjligt att 
tillämpa samexistensåtgärder på grund av 
specifika geografiska förhållanden, 
behovet av att förhindra förekomst av 
genetiskt modifierade organismer i andra 
produkter, exempelvis specifika eller 
särskilda produkter, behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald eller 
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samexistensåtgärder på grund av specifika 
geografiska förhållanden, behovet av att 
förhindra förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter, 
exempelvis specifika eller särskilda 
produkter, behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald eller 
behovet av att trygga utsädets och annat 
växtförökningsmaterials renhet. 
Kommissionen har dessutom, enligt 
uppmaningen i rådets slutsatser av den 5 
december 2008 om genetiskt modifierade 
organismer, rapporterat till 
Europaparlamentet och rådet om de 
socioekonomiska följderna av odling av 
genetiskt modifierade organismer. 
Resultatet av denna rapport kan ge 
värdefull information till medlemsstater 
som överväger att fatta beslut på grundval 
av detta direktiv.

behovet av att trygga utsädets och annat 
växtförökningsmaterials renhet.
Kommissionen har dessutom, enligt 
uppmaningen i rådets slutsatser av den 
5 december 2008 om genetiskt modifierade 
organismer, rapporterat till 
Europaparlamentet och rådet om de 
socioekonomiska följderna av odling av 
genetiskt modifierade organismer. 
Resultatet av denna rapport kan ge 
värdefull information till medlemsstater 
som överväger att fatta beslut på grundval 
av detta direktiv.

__________________
1 Kommissionens rekommendation av den 
13 juli 2010 om riktlinjer för utarbetandet 
av nationella samexistensåtgärder för att 
undvika oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
och ekologiska grödor (EUT C 200, 
22.7.2010, s.1).

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör också kunna 
grunda de beslut som de antar enligt 
direktiv 2001/18/EG på skäl som rör de 
socioekonomiska effekter som kan uppstå 
inom den berörda medlemsstatens 
territorium till följd av odling av en 

(12) Medlemsstaterna bör också kunna 
grunda de beslut som de antar enligt 
direktiv 2001/18/EG på skäl som rör de 
socioekonomiska effekter som kan uppstå 
inom den berörda medlemsstatens 
territorium till följd av odling av en 
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genetiskt modifierad organism. Även om 
samexistensåtgärder har tagits upp i 
kommissionens rekommendation från den 
13 juli 20101 bör medlemsstaterna också 
ha möjlighet att anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av 
godkända genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av deras 
territorier enligt detta direktiv. Dessa skäl 
kan avse det faktum att det är praktiskt 
ogenomförbart eller omöjligt att tillämpa 
samexistensåtgärder på grund av 
specifika geografiska förhållanden,
behovet av att förhindra förekomst av 
genetiskt modifierade organismer i andra 
produkter, exempelvis specifika eller 
särskilda produkter, behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald eller 
behovet av att trygga utsädets och annat 
växtförökningsmaterials renhet. 
Kommissionen har dessutom, enligt 
uppmaningen i rådets slutsatser av den 5 
december 2008 om genetiskt modifierade 
organismer, rapporterat till 
Europaparlamentet och rådet om de 
socioekonomiska följderna av odling av 
genetiskt modifierade organismer. 
Resultatet av denna rapport kan ge 
värdefull information till medlemsstater 
som överväger att fatta beslut på grundval 
av detta direktiv.

genetiskt modifierad organism. Dessa skäl 
kan anse behovet av eller önskan att 
förhindra förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter, 
exempelvis specifika eller särskilda 
produkter, behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald eller 
behovet av att trygga utsädets och annat 
växtförökningsmaterials renhet. 
Kommissionen har dessutom, enligt 
uppmaningen i rådets slutsatser av den 
5 december 2008 om genetiskt modifierade 
organismer, rapporterat till 
Europaparlamentet och rådet om de 
socioekonomiska följderna av odling av 
genetiskt modifierade organismer. 
Resultatet av denna rapport kan ge 
värdefull information till medlemsstater 
som överväger att fatta beslut på grundval 
av detta direktiv.

__________________
1 Kommissionens rekommendation av den 
13 juli 2010 om riktlinjer för utarbetandet 
av nationella samexistensåtgärder för att 
undvika oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
och ekologiska grödor (EUT C 200, 
22.7.2010, s.1).

Or. en

Ändringsförslag 123
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen
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Rådets ståndpunkt
Skäl 12a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör även 
samarbeta för att upprätta lämpliga 
buffertzoner mellan GMO-fria zoner och 
zoner där genetiskt modifierade 
organismer odlas i syfte att undvika 
oavsiktliga följder av gränsöverskridande 
kontaminering.

Or. en

Ändringsförslag 124
Lorenzo Fontana

Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas enligt detta direktiv bör avse odling 
och inte den fria omsättningen och 
importen av genetiskt modifierat utsäde 
och annat växtförökningsmaterial, som 
produkter eller i produkter, liksom 
skördeprodukter, och bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter, 
proportionalitetsprincipen och 
artiklarna 34, 36 och 216.2 i 
EUF-fördraget.

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas enligt detta direktiv bör avse odling 
och kan, om medlemsstaten så väljer, 
omfatta den fria omsättningen och 
importen av genetiskt modifierat utsäde 
och annat växtförökningsmaterial, som 
produkter eller i produkter, liksom 
skördeprodukter.

Or. it

Ändringsförslag 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas enligt detta direktiv bör avse odling 
och inte den fria omsättningen och 
importen av genetiskt modifierat utsäde 
och annat växtförökningsmaterial, som 
produkter eller i produkter, liksom 
skördeprodukter, och bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter,
proportionalitetsprincipen och 
artiklarna 34, 36 och 216.2 i 
EUF-fördraget. 

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas enligt detta direktiv bör avse odling, 
omsättning och import av genetiskt 
modifierat utsäde och annat 
växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, liksom skördeprodukter, 
och bör dessutom stå i överensstämmelse 
med fördragen, särskilt 
proportionalitetsprincipen och 
artiklarna 34, 36 och 216.2 i 
EUF-fördraget. 

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna ska med tillämpning av försiktighetsprincipen kunna vägra saluföring, och 
därmed import, av genetiskt modifierade organismer. Konsumenternas säkerhet måste gå före 
livsmedelsindustrins intressen.

Ändringsförslag 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas enligt detta direktiv bör avse odling 
och inte den fria omsättningen och 
importen av genetiskt modifierat utsäde 
och annat växtförökningsmaterial, som 
produkter eller i produkter, liksom 
skördeprodukter, och bör dessutom stå i 
överensstämmelse med fördragen, särskilt 
principen om icke-diskriminering mellan 
inhemska och icke inhemska produkter, 

(13) De begränsningar eller förbud som 
antas av medlemsstaterna bör avse odling 
och den fria omsättningen och importen av 
genetiskt modifierat utsäde och annat 
växtförökningsmaterial, som produkter 
eller i produkter, liksom skördeprodukter, 
och bör stå i överensstämmelse med 
fördragen, särskilt principen om icke-
diskriminering mellan inhemska och icke 
inhemska produkter, 
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proportionalitetsprincipen och artiklarna 
34, 36 och 216.2 i EUF-fördraget. 

proportionalitetsprincipen och artiklarna 
34, 36 och 216.2 i EUF-fördraget. 

Or. fr

Ändringsförslag 127
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism inom hela eller delar 
av sina territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och
senast två år efter den dag då
medgivandet/godkännandet beviljas, 
förutsatt att en fastställd frysningsperiod 
under vilken kommissionen gavs möjlighet 
att komma med synpunkter på de 
föreslagna bestämmelserna har löpt ut.

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism eller av grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställda utifrån gröda eller egenskap 
eller av alla genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av sina 
territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och
under hela giltighetstiden för
medgivandet/godkännandet, förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod under vilken 
kommissionen gavs möjlighet att komma 
med synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna har löpt ut.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism inom hela eller delar 
av sina territorier från och med den dag då
unionsgodkännandet träder i kraft och
senast två år efter den dag då
medgivandet/godkännandet beviljas,
förutsatt att en fastställd frysningsperiod 
under vilken kommissionen gavs möjlighet 
att komma med synpunkter på de 
föreslagna bestämmelserna har löpt ut.

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism inom hela eller delar 
av sina territorier innan
unionsgodkännandet träder i kraft och
under hela giltighetstiden för
medgivandet/godkännandet förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod under vilken 
kommissionen gavs möjlighet att komma 
med synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna har löpt ut. Den berörda 
medlemsstaten bör därför meddela 
kommissionen de bestämmelser som 
föreslås minst 75 dagar innan 
godkännandet ges, så att kommissionen 
får en möjlighet att framföra synpunkter. 
Under den perioden bör den berörda 
medlemsstaten avstå från att anta eller 
verkställa sådana bestämmelser. När den 
fastställda frysningsperioden är till ända 
bör medlemsstaten kunna anta 
bestämmelserna i deras ursprungligen 
föreslagna eller ändrade form för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och Rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter (EGT 

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

Or. it

Ändringsförslag 129
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och
informationsförfarande på unionsnivå.
Med tanke på nivån av unionens 
granskning och information är det inte 
nödvändigt att därutöver föreskriva 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG1. 
Medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda odling av en genetiskt modifierad 
organism inom hela eller delar av sina 
territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och 
senast två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, 
förutsatt att en fastställd frysningsperiod 
under vilken kommissionen gavs 
möjlighet att komma med synpunkter på 
de föreslagna bestämmelserna har löpt ut.

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett informationsförfarande på 
unionsnivå enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG1. 
Medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda odling av en genetiskt modifierad 
organism inom hela eller delar av sina 
territorier utan någon begränsning av 
tidpunkt eller varaktighet.

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 130
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av en genetiskt 
modifierad organism inom hela eller delar 
av sina territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och
senast två år efter den dag då
medgivandet/godkännandet beviljas, 
förutsatt att en fastställd frysningsperiod 
under vilken kommissionen gavs 
möjlighet att komma med synpunkter på 
de föreslagna bestämmelserna har löpt ut.

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. Med 
tanke på nivån av unionens granskning och 
information är det inte nödvändigt att 
därutöver föreskriva tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG1. Medlemsstaterna får begränsa 
eller förbjuda odling av alla genetiskt 
modifierade organismer, en grupp av 
sådana eller en specifik genetiskt 
modifierad organism inom hela eller delar 
av sina territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och
under hela giltighetstiden för
medgivandet/godkännandet.

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är förenligt med ändringsförslag 17 i förslaget till rekommendation. I sitt 
förslag hade till och med kommissionen tillåtit regeringar att förbjuda vissa eller alla 
genetiskt modifierade organismer. Rådet följde varken kommissionens eller parlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen. 

Ändringsförslag 131
Biljana Borzan
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Rådets ståndpunkt
Skäl 14a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) Under frysningsperioden bör den 
som sökt/innehar ett godkännande och 
som skulle påverkas av åtgärder för att 
begränsa eller förbjuda odling av en 
genetiskt modifierad organism eller en 
grupp genetiskt modifierade organismer i 
en medlemsstat avhålla sig från all 
verksamhet i samband med odling av 
denna genetiskt modifierade organism 
eller en grupp av sådana i denna 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 132
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning.

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning.
Myndigheten och medlemsstaterna bör 
dessutom verka för inrättandet av ett 
omfattande nätverk av vetenskapliga
organisationer som företräder alla 
vetenskapsgrenar, inbegripet sådana som 
rör miljöfrågor, och samarbeta för att på 
ett tidigt stadium upptäcka möjliga källor 
till skiljaktigheter mellan vetenskapliga 
yttranden i syfte att lösa eller klargöra 
vetenskapliga tvistefrågor. Kommissionen 
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och medlemsstaterna bör säkerställa att 
det finns tillräckliga resurser för 
oberoende forskning om de potentiella 
riskerna med en avsiktlig utsättning eller 
ett utsläppande på marknaden av 
genetiskt modifierade organismer och att 
tillämpningen av immaterialrätten inte 
hindrar oberoende forskares tillgång till 
allt relevant material.

Or. en

Motivering

Texten kommer från Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och ska ses som 
ett tillägg till ändringsförslag 18 i förslaget till rekommendation. Samarbete inom forskning 
är en förutsättning för goda riskbedömningar.

Ändringsförslag 133
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning. 

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för 
människors och djurs hälsa och för skydd 
av miljön vidtas i samband med denna 
forskning. 

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 15
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning.

(15) Medlemsstaternas beslut om att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sina territorier bör inte hindra att 
bioteknisk forskning bedrivs, förutsatt att 
alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning och att 
verksamheten inte undergräver respekten 
för skälen till förbudet.

Or. en

Ändringsförslag 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Skäl 15a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15a) Med tanke på de vetenskapliga 
rönens betydelse för att fatta beslut om ett 
förbud mot eller godkännande av 
genetiskt modifierade organismer borde 
myndigheten och medlemsstaterna 
utnyttja verksamheten i ackrediterade 
offentliga eller privata forskningsinstitut 
för att säkerställa konsekvent information 
och ett korrekt offentliggörande av 
forskningsresultat som avser risker eller 
konstaterande av oavsiktlig förekomst av, 
förorening med eller risk för miljö eller 
mänsklig hälsa från genetiskt modifierade 
organismer.

Or. it

Ändringsförslag 136
Julie Girling
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Rådets ståndpunkt
Skäl 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än fem år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 137
Paul Brannen

Rådets ståndpunkt
Skäl 16
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än fem år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av ändringen av artikel 26b.5.

Ändringsförslag 138
Jan Huitema
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Rådets ståndpunkt
Skäl 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

(16) När nya och objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet avseende en 
genetiskt modifierad organism, och under 
alla omständigheter inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av medgivandet/godkännandet 
inte uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen offentligt överlämna ett 
utkast till dessa motiverade bestämmelser 
åtminstone 75 dagar innan bestämmelserna 
antas så att kommissionen ges möjlighet att 
komma med synpunkter och under denna 
period bör medlemsstaten avstå från att 
anta och genomföra dessa bestämmelser. 
Efter utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 139
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 16
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) När nya och objektiva 
omständigheter motiverar en anpassning 
av det geografiska tillämpningsområdet 
för medgivandet/godkännandet avseende 
en genetiskt modifierad organism, och 
under alla omständigheter inte tidigare än 
två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör 
en medlemsstat via kommissionen kunna 
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av 
medgivandet/godkännandet inte 
uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen.
Den berörda medlemsstaten bör till 

kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

(16) En medlemsstat bör alltid ha 
möjlighet att överpröva sitt beslut, att
förändra det geografiska 
tillämpningsområdet för tillståndet till en 
genetiskt modifierad organism och att 
vidta åtgärder för att begränsa eller 
förbjuda odling av genetiskt modifierade 
organismer.

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 16
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) När nya och objektiva 
omständigheter motiverar en anpassning 
av det geografiska tillämpningsområdet 
för medgivandet/godkännandet avseende 
en genetiskt modifierad organism, och 
under alla omständigheter inte tidigare än 
två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, bör en 
medlemsstat via kommissionen kunna
begära att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet ska anpassa 
det geografiska tillämpningsområdet. Om 
innehavaren av 
medgivandet/godkännandet inte 
uttryckligen eller underförstått ger sitt 
samtycke bör medlemsstaten ges möjlighet 
att anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen. Den 
berörda medlemsstaten bör till 
kommissionen överlämna ett utkast till 
dessa bestämmelser åtminstone 75 dagar 
innan bestämmelserna antas så att 
kommissionen ges möjlighet att komma 
med synpunkter och under denna period 
bör medlemsstaten avstå från att anta och 
genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter.

(16) När det bedöms lämpligt, och under 
alla omständigheter inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet för en 
genetiskt modifierad organism beviljas, 
bör en medlemsstat kunna anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium. Dessa 
bestämmelser bör anmälas till 
kommissionen åtminstone 75 dagar innan 
bestämmelserna antas så att kommissionen 
ges möjlighet att skicka icke-bindande
synpunkter. Under denna period bör den 
berörda medlemsstaten avstå från att anta 
och genomföra dessa bestämmelser. Efter 
utgången av den fastställda 
frysningsperioden bör medlemsstaten ha 
möjlighet att anta bestämmelserna i deras 
ursprungliga form eller så som de 
föreligger efter att ha ändrats, om detta 
bedöms vara lämpligt av den berörda 
medlemsstaten, för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Om de 
75 dagarna till fullo eller till viss del 
sammanfaller med såningstiden för den 
art som den godkända genetiskt 
modifierade organismen tillhör bör 
medlemsstaten ha tillåtelse att tillämpa 
förbudet.

Or. en

Ändringsförslag 141
Biljana Borzan

Rådets ståndpunkt
Skäl 16a (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16a) Under frysningsperioden bör den 
som sökt/innehar ett godkännande och 
som skulle påverkas av åtgärder för att 
begränsa eller förbjuda odling av en 
genetiskt modifierad organism eller en 
grupp genetiskt modifierade organismer i 
en medlemsstat avhålla sig från all 
verksamhet i samband med odling av 
denna genetiskt modifierade organism 
eller en grupp av sådana i denna 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 142
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17) En medlemsstat bör kunna begära att 
den behöriga myndigheten eller 
kommissionen åter ska införliva hela eller 
delar av dess territorium i det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs. I detta fall bör det inte 
finnas något behov att vidarebefordra 
begäran till innehavaren av 
medgivandet/godkännandet och be om 
dennes samtycke. Den behöriga myndighet 
som har utfärdat det skriftliga medgivandet 
eller kommissionen enligt direktiv 
2001/18/EG respektive förordning (EG) 
nr 1829/2003, bör ändra det geografiska 
tillämpningsområdet för medgivandet eller 
godkännandebeslutet i enlighet med detta.

(17) En medlemsstat ska också kunna 
begära att den behöriga myndigheten eller 
kommissionen åter ska införliva hela eller 
delar av dess territorium i det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs. I detta fall bör den 
behöriga myndighet som har utfärdat det 
skriftliga medgivandet eller kommissionen 
enligt direktiv 2001/18/EG respektive 
förordning (EG) nr 1829/2003ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet eller godkännandebeslutet i 
enlighet med detta.

Or. fr
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Ändringsförslag 143
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17) En medlemsstat bör kunna begära att 
den behöriga myndigheten eller 
kommissionen åter ska införliva hela eller 
delar av dess territorium i det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs. I detta fall bör det inte 
finnas något behov att vidarebefordra 
begäran till innehavaren av 
medgivandet/godkännandet och be om 
dennes samtycke. Den behöriga 
myndighet som har utfärdat det skriftliga 
medgivandet eller kommissionen enligt 
direktiv 2001/18/EG respektive förordning 
(EG) nr 1829/2003, bör ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet eller godkännandebeslutet i 
enlighet med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med strykningen av ˮfas 1ˮ.

Ändringsförslag 144
Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 18
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18) Skriftliga medgivanden eller 
godkännandebeslut som utfärdas eller antas 
med ett geografiskt tillämpningsområde 
som begränsar sig till vissa områden eller 
bestämmelser som medlemsstaterna antar i 
enlighet med detta direktiv, som begränsar 
eller förbjuder odling av genetiskt 
modifierade organismer, bör inte hindra 
eller begränsa de övriga medlemsstaternas 
användning av godkända genetiskt 
modifierade organismer. Detta direktiv och 
de nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med direktivet, bör dessutom inte 
påverka tillämpningen av krav i 
unionsrätten som avser oavsiktlig eller 
tillfällig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i sorter av utsäde 
och annat växtförökningsmaterial som inte 
är genetiskt modifierade och bör inte 
hindra odling av sorter som uppfyller dessa 
krav.

(18) Skriftliga medgivanden eller 
godkännandebeslut som utfärdas eller antas 
med ett geografiskt tillämpningsområde 
som begränsar sig till vissa områden eller 
bestämmelser som medlemsstaterna antar i 
enlighet med detta direktiv, som begränsar 
eller förbjuder odling av genetiskt 
modifierade organismer, bör inte hindra 
eller begränsa de övriga medlemsstaternas 
användning av godkända genetiskt 
modifierade organismer, förutsatt att 
lämpliga samexistensåtgärder vidtas för 
att hindra gränsöverskridande 
kontaminering. Detta direktiv och de 
nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med direktivet, bör dessutom inte 
påverka tillämpningen av krav i 
unionsrätten som avser oavsiktlig eller 
tillfällig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i sorter av utsäde 
och annat växtförökningsmaterial som inte 
är genetiskt modifierade och bör inte 
hindra odling av sorter som uppfyller dessa 
krav.

Or. en

Ändringsförslag 145
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 18

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18) Skriftliga medgivanden eller 
godkännandebeslut som utfärdas eller 
antas med ett geografiskt 
tillämpningsområde som begränsar sig till 
vissa områden eller bestämmelser som 
medlemsstaterna antar i enlighet med detta 
direktiv, som begränsar eller förbjuder 

(18) Bestämmelser som medlemsstaterna 
antar i enlighet med detta direktiv, som
begränsar eller förbjuder odling av 
genetiskt modifierade organismer, bör inte 
hindra eller begränsa de övriga 
medlemsstaternas användning av godkända 
genetiskt modifierade organismer.
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odling av genetiskt modifierade 
organismer, bör inte hindra eller begränsa 
de övriga medlemsstaternas användning av 
godkända genetiskt modifierade 
organismer. Detta direktiv och de 
nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med direktivet, bör dessutom inte 
påverka tillämpningen av krav i 
unionsrätten som avser oavsiktlig eller 
tillfällig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i sorter av utsäde 
och annat växtförökningsmaterial som 
inte är genetiskt modifierade och bör inte 
hindra odling av sorter som uppfyller 
dessa krav.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med strykningen av ˮfas 1ˮ.

Ändringsförslag 146
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Skäl 18a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18a) Det är nödvändigt att effektiva 
samexistensåtgärder vidtas för att se till 
att odlingen av genetiskt modifierade 
organismer inte medför oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter eller inom 
andra jordbruksenheter. Medlemsstaterna 
ska hädanefter enligt direktiv 2001/18/EG 
vara skyldiga att införa ett regelverk för 
sina territorier med syfte att förhindra 
detta slag av oavsiktlig förekomst. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
eventuella gränsöverskridande 
föroreningar som kan härröra från en 
medlemsstat där odling av genetiskt 
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modifierade organismer är tillåten och 
som överförs till en medlemsstat eller en 
region där sådan odling är förbjuden. 
Kommissionens rekommendation av den 
13 juli 2010 ger medlemsstaterna 
vägledning vid utvecklingen av nationella 
samexistensåtgärder, inbegripet i 
gränsområden1a.

_________________
1a Kommissionens rekommendation av 
den 13 juli 2010 om riktlinjer för 
utarbetandet av nationella 
samexistensåtgärder för att undvika 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
och ekologiska grödor (EUT C 200, 
22.7.2010, s. 1).

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 20

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(20) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller fri rörlighet för konventionellt 
utsäde, växtförökningsmaterial och 
skördeprodukter enligt relevant unionsrätt
och i enlighet med EUF-fördraget. 

(20) Detta direktiv utgör inte ett stöd för 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller fri rörlighet för konventionellt 
utsäde, växtförökningsmaterial och 
skördeprodukter, och det ger perspektiv på 
relevant unionsrätt rörande staternas 
suveränitet. 

Or. fr

Motivering

Texten ska inte förstås som en marginell eftergift för medlemsstaternas suveränitet utan som 
ett allmänt känt prejudikat för en naturlig subsidiaritet som bestämmer EU:s befogenheter 
när nationen inte har större befogenhet.
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Ändringsförslag 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Rådets ståndpunkt
Skäl 20a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(20a) För att en hög 
konsumentskyddsnivå ska kunna 
garanteras bör medlemsstaterna också 
vidta åtgärder för en effektiv märkning 
och information som säkerställer total 
öppenhet om förekomsten av genetiskt 
modifierade organismer inom deras 
territorier och i de produkter som 
framställs eller saluförs där.

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 21a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21a) Kommissionen kommer i enlighet 
med artikel 207 i EUF-fördraget även i 
fortsättningen att se till att svaranden 
förses med ett försvar då en åtgärd som 
antagits av en medlemsstat på detta 
område överklagas vid WTO:s 
tvistlösningsorgan.

Or. en

Motivering

Eftersom de nya artiklarna ger medlemsstaterna tillåtelse att anta nationella förbud mot 
odling av genetiskt modifierade organismer av andra skäl än miljö- och folkhälsoskäl finns en 
överhängande risk för att sådana begränsningsåtgärder kommer att överklagas vid WTO:s 



PE539.851v01-00 94/123 AM\1037402SV.doc

SV

tvistlösningspanel. Om detta inträffar måste vi se till att det finns ett liktydigt försvar för hela 
unionen och att medlemsstaterna inte lämnas ensamma att lösa eventuella internationella 
tvister. Den föreslagna texten kommer från ett arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar av den 29 april 2011, översänt till Europeiska rådet den 5 maj 2011.

Ändringsförslag 150
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Skäl 21a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21a) Angränsande medlemsstater bör 
samarbeta för att säkerställa ett 
tillräckligt informationsutbyte med syfte 
att garantera att samexistensåtgärderna 
fungerar effektivt i gränsområdena och 
att förhindra gränsöverskridande 
spridning från en medlemsstat där odling 
av genetiskt modifierade organismer är 
tillåten till en angränsande medlemsstat 
där den är förbjuden.

Or. fr

Motivering

Förslaget till ändring av direktiv 2001/18/EG bör förbättras när det gäller frågan om 
samexistens i gränsområden, eftersom denna fortfarande inte beaktas tillräckligt.

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 21b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21b) Bestämmelserna i artiklarna 26b 
och 26c i direktiv 2001/18/EG gäller utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23 i samma direktiv eller artikel 34 
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i förordning (EG) nr 1829/20031a.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Or. en

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

Rådets ståndpunkt
Skäl 21b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21b) Kommissionen kommer i enlighet 
med artikel 207 i EUF-fördraget även i 
fortsättningen att se till att svaranden 
förses med ett försvar då en åtgärd som 
antagits av en medlemsstat på detta 
område överklagas vid WTO:s 
tvistlösningsorgan.

Or. en

Motivering

Eftersom de nya artiklarna ger medlemsstaterna tillåtelse att anta nationella förbud mot 
odling av genetiskt modifierade organismer av andra skäl än miljö- och folkhälsoskäl finns en 
överhängande risk för att sådana begränsningsåtgärder kommer att överklagas vid WTO:s 
tvistlösningspanel. Om detta inträffar måste vi se till att det finns ett liktydigt försvar för hela 
unionen och att medlemsstaterna inte lämnas ensamma att lösa eventuella internationella 
tvister. Den föreslagna texten kommer från ett arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar av den 29 april 2011, översänt till Europeiska rådet den 5 maj 2011.

Ändringsförslag 153
Younous Omarjee
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Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Kommissionens rekommendation av 
den 13 juli 2010 ger medlemsstaterna 
vägledning i utvecklingen av 
samexistensåtgärder, inbegripet i 
gränsområden.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 154
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Skäl 23

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(23) Direktiv 2001/18/EG bör ändras i 
enlighet med detta.

(23) Direktiv 2001/18/EG och förordning 
(EU) nr 1829/20031a bör ändras i enlighet
med detta.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003 av den 
22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Or. en

Motivering

Bristerna i godkännandeförfarandet bör avhjälpas, inte bara i detta direktiv utan även i 
förordning (EG) nr 1829/2003, eftersom genetiskt modifierade organismer också kan 
godkännas för odling enligt denna.

Ändringsförslag 155
Younous Omarjee
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel -1 (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Följande artiklar ska införas i direktiv 
2001/18/EG:

(-1) Direktiv 2001/18/EG ska ändras på 
följande sätt:

”Artikel -1

Odling och saluföring av genetiskt 
modifierade organismer förbjuds inom 
hela EU:s territorium.”

Or. fr

Ändringsförslag 156
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Följande artiklar ska införas i direktiv 
2001/18/EG:

Direktiv 2001/18/EG ska ändras på 
följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 157
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(-1) Artikel 22 ska ersättas med följande:
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”Artikel 22

Fri omsättning

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 23 eller artikel 26b får 
medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa 
eller hindra att produkter som består av 
eller innehåller genetiskt modifierade 
organismer och som uppfyller kraven i 
detta direktiv släpps ut på marknaden.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget finns redan i Europaparlamentets betänkande vid första behandlingen. I 
artikel 22a behöver det infogas en hänvisning till medlemsstaternas nya möjlighet att 
begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom deras territorium, 
annars skulle direktiv 2001/18/EG innehålla motstridiga artiklar.

Ändringsförslag 158
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 25

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(-1a) I artikel 25 ska följande punkt 
läggas till:

”5a. Tillgången till material som är 
nödvändigt för oberoende forskning kring 
de potentiella riskerna med en avsiktlig 
utsättning eller ett utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer, till exempel utsäde, får inte 
begränsas eller hindras, dock utan att 
detta påverkar skyddet av immateriella 
rättigheter.”

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget finns redan i Europaparlamentets betänkande vid första behandlingen. 
Åtgärderna i detta direktiv har en inneboende koppling till grundliga riskbedömningar.

Ändringsförslag 159
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 7 – punkt 3, artikel 18 – punkt 1, artikel 23 – punkt 2 och artikel 30 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(-1b) I artiklarna 7.3, 18.1 och 23.2 ska 
hänvisningen till artikel 30.2 ersättas med 
en hänvisning till artikel 30.3. I 
artikel 30.3 ska följande ord läggas till: 
”Bortsett från vad som sägs i artikel 5a.3 
och 5a.4 ska ett förslag till åtgärd för 
godkännande av en genetiskt modifierad 
organism emellertid inte antas om rådet 
inte har yttrat sig positivt.”

Or. en

Motivering

Jean-Claude Juncker har mycket tydligt visat att han så snart som möjligt vill göra 
beslutsförfarandet för GMO-godkännanden mer demokratiskt. Det nuvarande förslaget ger en 
möjlighet att direkt ta sig an detta problem. Under perioden fram till dess att lagstiftningen 
om genetiskt modifierade organismer anpassats till fördraget kan det vara en snabb lösning 
att ersätta hänvisningen till det föreskrivande förfarandet med en hänvisning till det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, om detta kompletteras med en bestämmelse som gör 
förfarandet mer demokratiskt.

Ändringsförslag 160
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
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Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande:

Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

”Medlemsstaterna ska vidta lämpliga och 
bindande åtgärder för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter
inom sina territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden.”

Or. en

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande:

1. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

ˮ1. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter. På begäran 
av en angränsande medlemsstat ska de 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i denna 
medlemsstats gränsområden.ˮ

Or. en

Ändringsförslag 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande:

1. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

”1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter inom sina 
territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden. För att 
undvika att medlemsstater vidtar 
motstridiga åtgärder ska kommissionen 
fastställa minimikrav på unionsnivå för 
att förhindra gränsöverskridande 
kontaminering.”

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.

Ändringsförslag 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande:

1. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

”1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter inom sina
territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden.” 

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaterna får möjlighet att välja att förbli GMO-fria, och för att 
skydda intressena hos jordbrukare som bedriver konventionellt eller ekologiskt jordbruk, är 
det inte tillräckligt att uppmuntra medlemsstaterna att förhindra oavsiktlig förekomst av 
genetiskt modifierade organismer i andra produkter. Sådana åtgärder bör vara obligatoriska 
i hela unionen för att det ska finnas ett effektivt skydd i gränsområden.

Ändringsförslag 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a– punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande text:

1. Medlemsstaterna får vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

”1. Medlemsstater i vilka en genetiskt 
modifierad organism får odlas enligt ett 
tillstånd som getts med stöd av artikel 26b 
ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter i 
områden som gränsar till andra 
medlemsstater.”

Or. fr



AM\1037402SV.doc 103/123 PE539.851v01-00

SV

Motivering

Medlemsstater som tillåter odling av genetiskt modifierade organismer ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra gränsöverskridande föroreningar.

Ändringsförslag 165
Susanne Melior

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26a – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1.) Artikel 26a.1 ska ersättas med 
följande:

1. Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.

”1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter inom sina 
territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden. Enhetliga 
avståndsbestämmelser för hela EU ska 
gälla i angränsande medlemsstaters 
gränsområden.”

Or. de

Motivering

En eventuell odling av genetiskt modifierade organismer bör inte medföra ytterligare 
kostnader för dem som driver konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstaterna bör 
därför vara tvungna att vidta åtgärder för att förhindra förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuell 
gränsöverskridande kontaminering. De nationella samexistensåtgärderna bör därför i just 
gränsområden vara samordnade, samstämda och jämförbara.

Ändringsförslag 166
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
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Direktiv 2001/18/CE
Artikel 26a – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(-1) I artikel 26a, punkt 1, ska följande 
stycke infogas:

”Medlemsstater i vilka en genetiskt 
modifierad organism får odlas enligt ett 
skriftligt tillstånd som getts med stöd av 
detta direktiv och, i förekommande fall, 
ett beslut som fattats med stöd av 
artikel 19 eller ett beslut om tillstånd som 
fattats med stöd av artiklarna 7 och 19 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter
inom deras territorier och i områden som 
gränsar mot andra medlemsstater. De ska 
underrätta kommissionen om de 
ifrågavarande åtgärderna.”

Or. fr

Motivering

En eventuell odling av genetiskt modifierade organismer får inte innebära extra kostnader för 
de som bedriver traditionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstater där genetiskt 
modifierade organismer får odlas är följaktligen skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för 
att förhindra förekomsten av genetiskt modifierade organismer i andra produkter. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt eventuella gränsöverskridande föroreningar.

Ändringsförslag 167
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/CE
Artikel 26b – punkt -1 (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

-1. Vid inledningen av ett 
tillståndsförfarande för en viss genetiskt 
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modifierad organism eller i samband med 
förnyandet av ett tillstånd ska 
anmälaren/sökanden redovisa en 
förteckning över de medlemsstater eller 
delar av medlemsstater som 
anmälningen/ansökningen om tillstånd 
gäller.

Or. fr

Motivering

De geografiska tillämpningsområdena för tillståndsansökningarna ska framgå klart av de 
handlingar som sökanden inlämnar.

Ändringsförslag 168
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet 
för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under 
förnyelsen av medgivandet/godkännandet 
via kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det 
att den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 

utgår
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överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 169
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet 
för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under 
förnyelsen av medgivandet/godkännandet 
via kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det 
att den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Alojz Peterle
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via 
kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i artikel 
14.2 i detta direktiv har sänts ut, eller efter 
det att myndighetens yttrande enligt
artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning (EG) nr 
1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet begära
anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för det skriftliga 
medgivandet/godkännandet, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Begäran ska överlämnas till 
kommissionen, och i tillämpliga fall till 
den behöriga myndighet som ansvarar för 
utfärdandet av det skriftliga medgivandet 
enligt detta direktiv, senast 60 dagar efter 
det att den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden, de övriga 
medlemsstaterna och allmänheten.

Or. en

Motivering

I EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 fastställs gemensamma principer och 
skyldigheter, medlen för att tillhandahålla en solid vetenskaplig grund, en effektiv 
organisation och förfaranden för att stödja beslutsfattandet i frågor som gäller livsmedels-
och fodersäkerhet. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan Efsa, som ansvarar för 
riskbedömningarna, kommissionen och medlemsstaterna. Anmälaren/sökanden bör inte ges 
någon formell roll i riskbedömningsskedet. I detta direktiv och i förordning 
(EG) nr 1829/2003 fastställs anmälarens/sökandens roll i enlighet med EU:s 
livsmedelslagstiftning.
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Ändringsförslag 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via
kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i artikel 
14.2 i detta direktiv har sänts ut, eller efter 
det att myndighetens yttrande enligt 
artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning (EG) nr 
1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet be
kommissionen att för anmälaren/sökanden
lägga fram medlemsstatens begäran om 
anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 172
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via
kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i artikel 
14.2 i detta direktiv har sänts ut, eller efter 
det att myndighetens yttrande enligt 
artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning (EG) nr 
1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet be
kommissionen att för anmälaren/sökanden
lägga fram medlemsstatens begäran om 
anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 60 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via 
kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via 
kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
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geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling.
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i artikel 
14.2 i detta direktiv har sänts ut, eller efter 
det att myndighetens yttrande enligt 
artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna. 

geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling, 
utan att detta behöver bli föremål för en 
särskild motivering, och varvid 
anmälaren/sökanden själv från början får 
ange om anmälan/ansökan ska gälla hela 
EU:s territorium eller enbart hela eller 
delar av en medlemsstats 
territorium. Medlemsstatens begäran ska 
överlämnas till kommissionen senast 
30 dagar efter det att den 
bedömningsrapport som avses i artikel 14.2 
i detta direktiv har sänts ut, eller efter det 
att myndighetens yttrande enligt artiklarna 
6.6 och 18.6 i förordning (EG) nr 
1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

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.

Ändringsförslag 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet via 
kommissionen begära att
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet begära att
kommissionen anpassar det geografiska 
tillämpningsområdet och meddelar 
anmälaren/sökanden om denna begäran, 
så att hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium undantas i 
fråga om odling. Denna begäran motiveras 
av faktorer som de som anges i punkt 3 i 
denna artikel. Den ska överlämnas till 
kommissionen senast 90 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål och 
under alla omständigheter senast inom 
30 dagar överlämna medlemsstatens 
begäran till anmälaren/sökanden och även 
till de övriga medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Införandet av ett subjekt som företräder privata intressen i ett regleringsförfarande som avser 
offentliga intressen är ingen bra lösning för att uppnå en lämplig balans mellan olika berörda 
intressen. Tvärtom skulle detta legitimera ett onormalt införande av ”partsintressen” i den 
pågående administrativa utvärderings- och förhandlingsprocess som är avsedd att säkra 
offentliga intressen.

Ändringsförslag 175
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/CE
Artikel 26b – punkt 1
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet 
för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under 
förnyelsen av medgivandet/godkännandet 
via kommissionen begära att
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling.
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det 
att den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna. 

1. Före förfarandet för godkännande av en 
viss genetiskt modifierad organism ska 
anmälaren/sökanden alltid begära tillstånd 
från de 28 medlemsländerna innan deras
territorium tas med i ansökan. Utan 
uttryckligt samtycke från en medlemsstat 
får anmälarens/sökandens ansökan inte 
gälla denna medlemsstats territorium.

Or. fr

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet 
för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under 
förnyelsen av medgivandet/godkännandet 
via kommissionen begära att
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 

1. Under förfarandet för godkännande av 
en viss genetiskt modifierad organism får 
en medlemsstat meddela kommissionen 
sin avsikt att inte tillåta odling av denna 
genetiskt modifierade organism inom hela
eller delar av sitt territorium. I detta fall 
har anmälaren/sökanden möjlighet att
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anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det att 
den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

begära att kommissionen eller 
godkännandeorganet i enlighet med detta
anpassar det geografiska 
tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003. Denna 
begäran ska överlämnas till kommissionen
eller godkännandeorganet senast 30 dagar 
efter det att anmälaren/sökanden mottar 
meddelandet från kommissionen om 
medlemsstatens beslut att begränsa eller 
förbjuda odling av den genetiskt 
modifierade organismen. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna
anmälarens/sökandens begäran till den 
berörda medlemsstaten samt till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 177
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En medlemsstat får under förfarandet 
för godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under 
förnyelsen av medgivandet/godkännandet 
via kommissionen begära att 
anmälaren/sökanden anpassar det 
geografiska tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 

utgår
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territorium undantas i fråga om odling. 
Denna begäran ska överlämnas till 
kommissionen senast 30 dagar efter det 
att den bedömningsrapport som avses i 
artikel 14.2 i detta direktiv har sänts ut, 
eller efter det att myndighetens yttrande 
enligt artiklarna 6.6 och 18.6 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 har mottagits. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden och till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Inom fas 1, som infördes av rådet, ska en medlemsstat via kommissionen be sökanden att 
undanta dess territorium från ansökningens geografiska tillämpningsområde. Ett sådant krav 
skulle ge privata intressenter en viktig roll i godkännandeförfarandet. Detta är olämpligt. 
Fas 1 strider mot alla principer om oberoende beslutsfattande och skulle vara ett farligt 
exempel för annan lagstiftning.

Ändringsförslag 178
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 
ska anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det 
skriftliga medgivandet 

utgår
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eller godkännandet.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning 
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan enligt 
anmälarens/sökandens uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 179
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 
ska anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det 
skriftliga medgivandet 
eller godkännandet.

utgår

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning 
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
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tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan enligt 
anmälarens/sökandens uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det 
skriftliga medgivandet 
eller godkännandet.

utgår

Or. it

Motivering

Införandet av ett subjekt som företräder privata intressen i ett regleringsförfarande som avser 
offentliga intressen är ingen bra lösning för att uppnå en lämplig balans mellan olika berörda 
intressen. Tvärtom skulle detta legitimera ett onormalt införande av ”partsintressen” i den 
pågående administrativa utvärderings- och förhandlingsprocess som är avsedd att säkra 
offentliga intressen.

Ändringsförslag 181
Renate Sommer
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens underrättelse 
om den begäran. Vid uttryckligt eller 
underförstått samtycke från 
anmälaren/sökanden ska anpassningen av 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det skriftliga 
medgivandet eller godkännandet.

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens underrättelse 
om den begäran. Vid uttryckligt samtycke 
från anmälaren/sökanden ska anpassningen 
av det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det skriftliga 
medgivandet eller godkännandet.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. de

Ändringsförslag 182
Alojz Peterle

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
införlivas i det skriftliga medgivandet
eller godkännandet.

Om en begäran lämnas in enligt punkt 1 
ska anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
införlivas som ett villkor i det skriftliga 
medgivandet eller godkännandet.
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Or. en

Motivering

I EU:s livsmedelsförordning (EG) nr 178/2002 fastställs gemensamma principer och 
skyldigheter, medlen för att tillhandahålla en solid vetenskaplig grund, en effektiv 
organisation och förfaranden för att stödja beslutsfattandet i frågor som gäller 
livsmedels- och fodersäkerhet. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan Efsa, som 
ansvarar för riskbedömningarna, kommissionen och medlemsstaterna. Anmälaren/sökanden 
bör inte ges någon formell roll i riskbedömningsskedet. I detta direktiv och i förordning 
(EG) nr 1829/2003 fastställs anmälarens/sökandens roll i enlighet med EU:s 
livsmedelslagstiftning.

Ändringsförslag 183
Biljana Borzan

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens underrättelse 
om den begäran. Vid uttryckligt eller 
underförstått samtycke från 
anmälaren/sökanden ska anpassningen av 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det skriftliga 
medgivandet eller godkännandet.

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens underrättelse 
om den begäran. Kommissionen ska 
offentliggöra en sådan anmälan om 
invändning inom sju dagar från 
mottagandet. Vid uttryckligt eller 
underförstått samtycke från 
anmälaren/sökanden ska anpassningen av 
det geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det skriftliga 
medgivandet eller godkännandet.
Kommissionen ska offentliggöra detta 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 184
Younous Omarjee



AM\1037402SV.doc 119/123 PE539.851v01-00

SV

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/CE
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig en 
medlemsstats begäran enligt punkt 1 ska 
anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det 
skriftliga medgivandet 
eller godkännandet.

Anmälaren/sökanden ska rätta sig efter 
medlemsstaternas självständiga beslut och 
inte senare framställa någon begäran som 
avser territorierna hos de medlemsstater 
som uttryckligen eller underförstått har 
beslutat att begränsa eller förbjuda 
genetiskt modifierade organismer inom 
sina territorier. Det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan ska alltså begränsas till 
territorierna hos de medlemsstater som 
uttryckligen och offentligt har tillåtit 
odling av genetiskt modifierade 
organismer inom sina territorier. 
Påtryckningar mot medlemsstater är 
förbjudna och ska bli föremål för 
lämpliga ekonomiska sanktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 185
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
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enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
samtycke.

Or. de

Ändringsförslag 186
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke, med 
förbehåll för kommissionens 
godkännande av de samexistensåtgärder 
som vidtagits enligt artikel 26a.1.

Or. fr

Motivering

En eventuell odling av genetiskt modifierade organismer får inte innebära några 
merkostnader för de som bedriver traditionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstater där 
genetiskt modifierade organismer får odlas bör följaktligen tvingas vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra förekomsten av genetiskt modifierade organismer i andra 
produkter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuella föroreningar över gränserna och 
kommissionen måste godkänna åtgärderna.

Ändringsförslag 187
Alojz Peterle

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
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Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003, ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan.

Or. en

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt kommissionens eller 
godkännandeorganets uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 
ska anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan införlivas i det 
skriftliga medgivandet 
eller godkännandet.

utgår

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning 
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan enligt 
anmälarens/sökandens uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en

Motivering

Inom fas 1, som infördes av rådet, ska en medlemsstat via kommissionen be sökanden att 
undanta dess territorium från ansökningens geografiska tillämpningsområde. Ett sådant krav 
skulle ge privata intressenter en viktig roll i godkännandeförfarandet. Detta är olämpligt. 
Fas 1 strider mot alla principer om oberoende beslutsfattande och skulle vara ett farligt 
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exempel för annan lagstiftning.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 
ska anmälaren/sökanden anmäla detta till 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
30 dagar efter kommissionens 
underrättelse om den begäran. Vid 
uttryckligt eller underförstått samtycke 
från anmälaren/sökanden ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
införlivas i det skriftliga medgivandet
eller godkännandet.

2. Trettio dagar efter 
anmälarens/sökandens anmälan ska 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
införlivas i det skriftliga medgivandet eller 
godkännandet, såvida kommissionen eller 
godkännandeorganet inte har motsatt sig 
begäran.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt artikel 
19 samt det godkännandebeslut som antas 
enligt artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003, ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

Det skriftliga medgivande som utfärdas 
enligt detta direktiv och, i förekommande 
fall, det beslut som utfärdas enligt 
artikel 19 samt det godkännandebeslut som 
antas enligt artiklarna 7 och 19 i förordning
(EG) nr 1829/2003, ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt kommissionens eller 
godkännandeorganets uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en


